
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА РЕПУБЛИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ 

 

Ред
. 

бро
ј 

Опис и            
ознака по ЈРЈН 

Врста 
поступка 

и број 
обавјеште

ња о 
додјели 
уговора 

са 
Портала 
јавних 

набавки 

Подаци о 
добављачу/ 

добаљачима у 
оквирном 
споразуму    

(назив, ЈИБ, број 
и мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквир
ног споразума 

(вриједност без 
ПДВ-а,  
период 

трајања,рок 
извршења, рок 

плаћања) 

Опис 
измјена 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједност
и без ПДВ-
а уговора 

након 
учињене 

измјене/ос
татак 

вриједност
и оквирног 
споразума 

у КМ 

Датум 
закључења 

уговора/ 
оквирног 

споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/окв

ирног 
споразума и 

укупно 
утрошена 

вриједност 
без ПДВ-а у 

КМ 

Напомена 
(образложење) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

22000000-0         
( услуге 

штампања и 
укоричавање 
материјала) 

Директни 
споразум 

„Центар за 
професионалну 
рехабилитацију 
и запошљавање 
инвалида“ Бања 

Лука 

Оквирна 
вриједност 

1.000,00 КМ, 
период 

трајања до 
краја године, 

плаћање у року 
од 30 дана од 

дана 
испоручене 

робе 

  09.11.2017. 
31.12.2018. 

1.112,65 

 

2. 

50300000-8 
(текуће 

одржавање и 
сервисирање 
канц.опреме, 

рачунара и 
биро опреме) 

Конкурен
тски 

захтјев  

„Biscomme“ 
Banja Luka 

Вриједност 
набавке 

8.547,01 КМ, 
период 

трајања do 
31.12.2018. 
године,  рок 
плаћања 60 

дана од дана 
пријема рачуна 

 5.336,09 15.11.2017. 
31.12.2018. 

3.210,92 

 



3. 

50112300-6 
(прање 

службених 
моторних 
возила) 

Директни 
споразум 

PO“ Knežević“ 
Banja Luka 

Вриједносзт 
набавке 900,00 
КМ, у року од 
једне године 

од дана 
закључења 

уговора, рок 
плаћања 60 

дана од дана 
пријема рачуна 

  01.01.2018. 
31.12.2018. 

763,23 
 

4. 

79714000-2 
(обезбјеђење 

просторија  
Центра у 

улици Николе 
Пашића 36а) 

Директни 
споразум 

„Alpha security“ 
Banja Luka 

Вриједносзт 
набавке 854,71 
КМ, у року од 
једне године 

од дана 
закључења 

уговора, рок 
плаћања 60 

дана од дана 
пријема рачуна 

  01.01.2018. 
31.12.2018. 

840,01 
 

5. 

665112100-3 
( Обавезно 
колективно 
осигурање 
радника) 

Директни 
споразум 

„Крајина 
осигурање“ а.д. 

Бања Лука 

Вриједносзт 
набавке 

1.400,00 КМ, у 
року од једне 

године од дана 
закључења 

уговора, рок 
одмах по 

потписивању 
полисе 

осигурања) 

  14.12.2017. 
14.12.2018. 
1.216,00 КМ 

 

6 

71356000-8 
( технички 

преглед 
службених 
моторних 

возила 

Директни 
споразум 

„Nešković“ d.o.o. 
Bijeljina 

Вриједносзт 
набавке 300,00 

КМ,  рок од 
једне године у 

року од 60 
дана од дана 

  01.01.2018. 
31.12.2018. 

234,32 
 



пријема 
рачунаа) 

7. 
50730000-1 

(сервисирање 
клима уређаја) 

Директни 
споразум 

„Elektronik“ 
Banja Luka 

Вриједносзт 
набавке 800,00 

КМ,  рок од 
једне године у 

року од 60 
дана од дана 

пријема 
рачунаа) 

  01.01.2018. 
31.12.2018. 

283,68 
 

8. 

79714000-2 
(обезбјеђење 

Спомен –
костурнице у 

Источном 
Сарајеву 

Директни 
споразум 

„Alpha securiry“ 
Banja Luka 

Вриједност 
набавке 

1.300,00 КМ,  
рок од једне 

године у року 
од 60 дана од 
дана пријема 

рачунаа) 

  01.01.2018. 
31.12.2018. 

1.205,65 
 

9. 

66516100-1 
( обавезно 
осигурање 
службених 
моторних 
возила) 

Директни 
споразум 

„Нешковић 
осигурање“ 

д.о.о. Бијељина 

Вриједност 
набавке 

1.700,00 КМ,  
рок од једне 

године у року 
од 60 дана од 
дана пријема 

рачунаа) 

  01.01.2018 
31.12.2018. 

1.694,21 
 

10. 

39830000-9 
( материјал за 

хигијену и 
одржавање 

чистоће) 

Директни 
споразум 

„Кецком“ д.о.о. 
Бања Лука 

 
Вриједност 

набавке 
1.282,06 КМ,  
рок од једне 

године у року 
од 60 дана од 
дана пријема 

рачуна) 
 
 
 

  01.01.2018. 
31.12.2018. 

575,11 
 



11. 

98341000-5 
( услуге 

хотелског 
смјештаја) 

Директни 
споразум 

ПЈ Привредник 
Ресторан и 

пансион „Кула“ 
Источно 
Сарајево 

Вриједност 
набавке 

1.282,06 КМ,  
рок од једне 

године у року 
од 60 дана од 
дана пријема 

рачунаа) 

  01.01.2018. 
31.12.2018. 

879,83 
 

12 

30190000-7 
( набавка 

канцеларијско
г материјала – 

ЛОТ 1) 

Конкурен
тски 

захтјев 

„Keckom“ 
Banja Luka 

Вриједност 
набавке 

8.547,01 КМ, 
оквирни 

споразум, рок 
од једне 

године у року 
од 90 дана од 
дана пријема 

рачуна) 

 4.315,75 01.01.2018. 
31.12.2018. 

4.231,26 
 

13. 

30190000-7 
( набавка 

тонера – ЛОТ 
2) 

Конкурен
тски 

захтјев 

„Alf-om“ d.o.o. 
Banja Luka 

Вриједност 
набавке 

8.547,01 КМ, 
оквирни 

споразум, рок 
од једне 

године у року 
од 90 дана од 
дана пријема 

рачуна) 

 2.027,84 01.01.2018. 
31.12.2018. 

6.519,17 
 

14 

50112000-3 
( сервисирање 
и одржавање 

службених 
моторних 
возила) 

Конкурен
тски 

захтјев 

„Autoservis N/V“ 
Banja Luka 

Вриједност 
набавке 

7.700,00 КМ, 
оквирни 

споразум, рок 
од једне 

године у року 
од 60 дана од 
дана пријема 

рачуна) 

 1.201,28 01.01.2018. 
31.12.2018. 

6.491,03 
 



15. 

22210000-5 
( набавка 
дневних 
новина) 

Директан 
споразум 

„Distribucija“ 
d.o.o. Laktaši 

 
Вриједност 

набавке 
1.111,40 КМ,  
рок од једне 

године у року 
од 60 дана од 
дана пријема 

рачуна) 

  01.01.2018. 
31.12.2018. 

1.111,40 
 

16 

09100000-0 
( погонско 
гориво за 
моторна 
возила) 

Конкурен
тски 

захтјев 

„Нестро петрол“ 
а.д. Бања Лука 

Вриједност 
набавке 

13.675,22 КМ, 
оквирни 

споразум, рок 
од једне 

године у року 
од 60 дана од 
дана пријема 

рачуна) 

  01.01.2018. 
31.12.2018. 
13.738,72 

 

17 
79810000-5 
( штампање 

књиге) 

Директни 
споразум 

„Службени 
гласник 

Републике 
Српске“ 

 
Вриједност 

набавке 
5.980,00 КМ,  

рок од 15 дана, 
плаћање у року 
од 60 дана од 
дана пријема 

рачуна) 

  16.03.2018. 
31.03.2018. 

5.980,00 
 

18. 

79341000-6 
( израда 
банера-

рекламни 
пано) 

Директни 
споразум 

„R biro“ 
Banja Luka 

 
Вриједност 

набавке 228,21 
КМ,  рок за 

израду један 
дан, плаћање 

по пријему 
рачуна) 

 

  16.04.2018. 
16.04.2018. 
228,21 КМ 

 



19. 

92312100-2 
( реализација 

музичког 
програма) 

Директни 
споразум 

Удружење „Арт 
плус“ Бања Лука 

 
Вриједност 

набавке 
6.000,00 КМ,  

на дан 
17.04.2018. год, 
плаћање у року 
од 30 дана од 
дана пријема 

рачуна) 

  17.04.2018 
17.04.2018. 

6.000,00  КМ 
 

20. 

92312000-1 
( технички 

аспект 
реализације 

музичког 
програма) 

Директни 
споразум 

Удружење 
„Секвенца“ 
Бања Лука 

 
Вриједност 

набавке 
5.885,00 КМ,  

на дан 
17.04.2018. год, 
плаћање у року 
од 30 дана од 
дана пријема 

рачуна) 
 

  17.04.2018. 
17.04.2018. 
5.885,00 КМ 

 

21. 

38652120-7 
( набавка 

пројектора са 
платном) 

Директни 
споразум 

„Alf-om“ Banja 
Luka 

 
Вриједност 

набавке 970,20 
КМ, рок 

испоруке 5 
дана, плаћање 

у року од 60 
дана од дана 

пријема 
рачуна) 

 

  26.04.2018. 
03.05.2018. 
970,20 КМ 

 

22. 

42512200-0 
( набавка 

клима уређаја 
са уградњом) 

Директни 
споразум 

„ Elektronik 
servis“ s.p. 
Banja Luka 

Вриједност 
набавке 555,56 

КМ, рок 
испоруке 7 

дана, плаћање 
у року од 60 

  20,06.2018. 
27.06.2018. 
555,56 KM 

 



дана од дана 
пријема 
рачуна) 

 

23. 

30200000-1 
( набавка 

рачунарске 
опреме) 

Директни 
споразум 

„Biscom“ 
Banja Luka 

Вриједност 
набавке 818,20 

КМ, рок 
испоруке 7 

дана, плаћање 
у року од 60 

дана од дана 
пријема 
рачуна) 

  24.07.2018. 
30.07.2018. 
816,20 KM 

 

24. 
79810000-5 
( штампање 

књиге) 

Директни 
споразум 

„Графид“ д.о.о. 
Бања Лука 

Вриједност 
набавке 

2.490,00 КМ, 
рок испоруке 7 
дана, плаћање 

у року од 30 
дана од дана 

пријема 
рачуна) 

 

  13.08.2018. 
20.08.2018. 
2.490,00 КМ 

Услуге 
штампање 

књиге уговорни 
орган обавио за 
потребе Тима за 

координацију 
активности 

истраживања 
ратних злочина 

и тражење 
несталих лица 

као 
организационе 

јединице која се 
налази у саставу 

истог на терет 
средстава Тима 

25. 

34100000-8 
( набавка 
путничког 
моторног 
возила) 

Конкурен
тски 

захтјев 

„Verano motors“ 
Banja Luka 

Вриједност 
набавке 

34.183,76 КМ, 
рок испоруке 

15 дана, 
плаћање у року 
од 30 дана од 

  21.08.2018. 
22.08.2018. 
34.183,76 

KM 
 



дана пријема 
рачуна) 

 

26. 
34351100-3 

( набавка ауто 
гума) 

Директни 
споразум 

Autocentar 
„Merkur“ 

Banja Luka 

Вриједност 
набавке 

1.143,00 КМ, 
рок испоруке 7 
дана, плаћање 

у року од 60 
дана од дана 

пријема 
рачуна) 

  21.09.2018. 
30.11.2018. 
1.143,00 KM 

 

27. 

79810000-5 
( штампање 

књиге за 
потребе 

реализације 
Пројекта) 

Директни 
споразум 

„Графид“ д.о.о. 
Бања Лука 

Вриједност 
набавке 

4.335,00 КМ, 
рок испоруке 7 
дана, плаћање 

у року од 30 
дана од дана 

пријема 
рачуна) 

  26.09.2018. 
03.10.2018. 

4.335,00 
 

28. 

38652100-1 
(набавка 

погонског 
горива за 

организациону 
јединицу) 

Конкурен
тски 

захтјев 

„Нестро петрол“ 
а.д.  

Бања Лука 

Вриједност 
набавке 

8.500,00 КМ, 
оквирни 

споразум, рок 
од једне 

године у року 
од 60 дана од 
дана пријема 

рачуна) 

 
31.12.2018. 

3.317,73  
07.09.2018. 

07.09.2019. 
8.500,00 

Набавка 
погонског 

горива уговорни 
орган обавио за 
потребе Тима за 

координацију 
активности 

истраживања 
ратних злочина 

и тражење 
несталих лица 

као 
организационе 

јединице која се 
налази у саставу 

истог на терет 
средстава Тима 



29. 

48612000-1 
(проширење 

постојеће базе 
података по 

пројекту 
DoCent 

Директни 
споразум 

„Mediapro“ 
Prijedor 

Вриједност 
набавке 

5.950,00 КМ, 
уговор, рок од 
30 дана, у року 
од 60 дана од 
дана пријема 

рачуна) 

  05.12.2018. 
31.12.2018. 
5.950,00 КМ 

 

30. 

39131100-0 
( набавка 
архивских 
сталажа) 

Директни 
споразум 

„Vigmelt“ d.o.o. 
Banja Luka 

Вриједност 
набавке 

2.474,00 КМ, 
уговор, рок од 
30 дана, у року 
од 30 дана од 
дана пријема 

рачуна) 

  27.12.2018. 
27.01.2019. 
2.474,00 KM 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                              в.д.  ДИРЕКТОРА 
 

                                                                                                                                                                                                   мр Милорад Којић 


