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РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

Предмет: Објава основних елемената уговора и измјена уговора у Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и
тражење несталих лица у

У складу са чланом

11

кварталу

2021.

године

75. став (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 39/14) и Упутства о објави
56/15), сачињен је табеларни nриказ са

основних елемената уговора и измјене уговора ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број :

основним елементима уговора и измјена уговора у Реnубличком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица у

11

Рб.

кварталу

2021. године :

Оnис и ознака

Врста nостуnка и

nодаци о

Основни елементи уговора/ оквирног

Опис

Остатак

Датум

Датум

по ЈРЈН

број

добављачу/добављач

сnоразума (вриједност без nдв-а,

измјене

вриједност

закључивањ

nотпуне

реализациј

обавјеwтења о

има у оквирном

период трајања/рок изврwења, рок

основних

и уговора

а

додјели уговора

сnоразуму (Назив,

ппаћања, rарантни nериод)

елемената

након

уговора/окв

е

са Портала

Ид, број, мјесто)

уговора и

учињене

ирног

уговора/ок

датум

измјене/ос

споразума

измјене

тата к

јавних набавки

.
1.

Набавк а
nогонског

горива за

службе н а
мото р на
возила

Конкурентски

,. НЕСТРО ПЕТРОЛ "

захтјев

а .д. Бања Лука

67-7- 1-16/21

Улица Краља

Алфонса Xlll, број 9

78 000 Бања Лука
ЈИБ : 4400959260004

Наnомена

вирног

споразума

вриједност

и укуnно

и оквирног

утроwена

сnоразума

вриједност

Вриједност оквирног сnоразума :

9.400,00 км

19.04.2021.

П ериод на који се закључује:

19.04.2021.- 31.12.2021. године
Рок nлаћања : 60 дана од дана
nријема фактуре .

09100000-0
-

-

-----

1

Преговарачки

"ЈУ СЛУЖБЕ НИ

поступак без

ГЛАСНИК

књига

објављивања

РЕПУБЛИКЕ

79810000-5

обавјештења о

СРПСКЕ"

2.
Штампање

набавци

67-4-2-20-55/21
з.

-

Улица Вељка

Вриједност уговора :

25.640,00

пријема фактуре .

Млађеновића бб,

78 000 Бања Лука
44009270005

ЈИБ:

Набавка

Отворени

"АУТО- КОМЕ РЦ

Вриједност уговора :

поступак

В.С." д.о.о. Бања

Период на који се закључује :

моторних

набавка једног

67-1-1-17-57/21

Лука

Булевар Српске

војске бр. lЗ

78 000

путничког

05.05.2021.

05.05.2021- 31.12.2021. године
Рок плаћања : 60 дана од дана

путничких

возила ЛОТ 1-

КМ

Период на који се закључује:

Бања Лука

42.649,57

КМ

20.05.2021.

једнократно
Рок плаћања :

30 дана

од дана

пријема рачуна са прилозима од
стране Продавца .

ЈИБ:4400952840005

моторног
возила

34000000-7
34100000-8

4.

Набавка

Отворени

"АУТО - КОМЕРЦ

Вриједност уговора :

путничких

поступак

В.С." д.о . о . Бања

П ериод на који се закључује :

мото рни х

возила ЛОТ

2-

набавка
четири

путничка

67-1-1-17-57/21

Лука
Булевар Српске

војске бр.13

78 000

Б а ња Лука

85.384,61

КМ

једнократно

Рок плаћања :

20.05.2021.

30 дана од дана

пријема рачуна са прилозима од
стране Продавца.

ЈИБ:4400952840005

мото р на
во з ила

34000000-7
34100000-8
-~

-

2

5.

Вриједност набавке: 281,16 КМ

Технички

Директни

"АУДИ ЦЕНТАР

преглед за

споразум

БАЊА ЛУКА" Д . О . О .

новостечена

службе на

67-8-2-23/21

07.06.2021 - 31.12.2021. године

Карановића

Рок плаћања :

78 000

моторна

Период на који се закључује :

Улица Милана

2,

Бања Лука

60 дана

07.06.2021.

од дана

испостављене фактуре.

ЈИБ : 4401668150003

возила

71631200-2
б.

Вршење

Директни

" НЕШКОВИЋ

услуга

споразум

ОСИГУРАЊЕ " а.д.

обавезног-

67-8-2-24/21

Вриједност уговора : 1 . 396, 50 КМ

Бијељина

Период на који се закључује :

15.06.2021 - 15.06.2022.

редовног

Улица Сремска З

Рок плаћања:

осигурања за

76 300 Бијељина

испостављене фактуре .

новостечена

ЈИБ : 4400330410003

15.06.2021.

године

60 дана од дана

службе на
моторна
возила

66516100-1
1

7.

Набавка

Конкурентски

" EAST CODE" д. о.о.

рачунарске

захтјев

Бања Лука,

опреме ,

канцеларијске

67-7-1-21/21

78 000

опреме и

скенера, ЛОТ

Период на који се закључује :

Булев а р Десанке

Максимовић, бр .

Вриједност уговора : З2 .151,09 КМ

10

Бања Лука

ЈИБ : 4401018290005

24.06.2021.

ј еднократно
Рок плаћањ а:

60 дана

од дана

пријема рачуна са прилозима
од стране Продавца.

1- набавка
рачунара и
рачунарске

опреме

30200000-1
1
1

8.

Набавка

Конкурентски

рачунарске

захтјев

опреме,

канцеларијске
опреме и

скенера , ЛОТ

67-7-1-21-36/21

" ALF-OM" д. о . о.
БањаЛука ,
Улица Младена

Стојановића

78 000

43-45,

Бања Лука

ЈИБ : 4400810890005

Вриједност уговора:

5.354,84 КМ

Период на који се закључује :

24.06.2021.

једнократно

Рок плаћања :

60 дана од дана

пријема рачуна са прилозима од
стране Продавца .

з

2- набавка
канцеларијске
опреме и
скенера

30000000-9
9.

Услуге

Директни

"УДРУЖЕЊЕ

техничког

спора зу м

СЕКВЕНЦА" Бања

ас пекта

провођењ а
културно-

67-8-2-25/21

Лук а,

Улица Тина Ује вић а

1-3, 78 000 Бањ а

умјетничких

Лука

маниф еста ција

ЈИБ : 440376828 0004

Вриједност уговора :

5.950,00 К М

П ер иод на који се закључује:

24.06.2021- 31.12.2021.
Рок плаћ ањ а :

60 дана

24.06.2021.

године

од дана

и спостављене фактуре.

92312000-1

4

