
Рб. 

1. 

2. 

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 1 кварталу 2021. године 

У складу са чланом 75. став (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 39/14) и Упутства о објави 

основних елемената уговора и измјене уговора ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 56/15), сачињен је табеларни приказ са 

основним елементима уговора и измјена уговора у Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица у 1 

кварталу 2021. године : 

Врста nостуnка и Оnис Остатак 

Предмет набавке и број Обавјештења Добављач Вриједност уговора без ПДВ-а, датум измјене вриједност Ре али-

ЈРЈН шифра о додјели уговора (назив, сједиште, ИД број) закључивања уговора, nериод на који се основних и уговора зација 

са Портала јавних эакључује, рок nлаћања елемената након уговора 

набавки уговора са учињене 

датумом измјене 

Штампање и Директни "Центар за професионалну Вриједност уговора : 1.000,00 км 

укоричавање споразум рехабилитацију и Датум закључивања уговора : 04.01.2021. 

материјала 67-8-2-19/21 запошљавање инвалида" а .д. Пери од на који се закључује : 

22000000-0 Бања Лука , 04.01.2021.-31.12.2021. 

Ул . Војвођанска бб Рок плаћања : 30 дана од дана пријема 

ЈИБ:4403395230001 рачуна 

Набавка кан Оквирни "КЕЦКОМ" д.о.о. Бања Лука, Процјењена вриједност набавке: 6.500,00 

целаријског споразум Ул . Равногорска 24, КМ без ПДВ-а 

материјала и 67-7-1-13/21 ЈИБ : 4400846220006 Датум закључивања оквирног споразума : 

тонера- ЛОТ 1- 05.03.2021. године 

набавка Период на који се закључује: 01.02.2021. 

канцеларијског године до 31.12.2021. године 

материјала Рок плаћања : 60 дана од дана пријема 

30000000-9 рачуна 

30190000-7 
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Набавка кан 

целаријског 

материјала и 

тонера- ЛОТ 2-

набавка тонера 

30000000-9 

30190000-7 

Јавна набавка 

Каска осигурања 

моторног возила 

66512100-3 

Вршење услуга 

хотелског 

смјештаја у 

Источном Сарајеву 

98341000-5 

Оквирни 

споразум 

67-7-1-13/21 

Директни 

споразум 

67-8-2-14/21 

Директни 

споразум 

67-8-2-15/21 

"Е КОПРИНТ" д.о .о . Бања Лука 

Ул . Српских Пилата 29, 

ЈИБ: 4400841850001 

" Нешковић осигурање" а .д. 

Бијељина, орг. јединица Бања 

Лука, ул . Књаза Милоша бб 

78 000 Бања Лука, 

ЈИБ :4400330410003 

Процјењена вриједност набавке: 6.500,00 

КМ без ПДВ-а 

Датум закључивања оквирног споразума : 

15.03.2021. године 

П ериод н а који се закључује : 01.02.2021 . 

године до 31.12.2021. године 

Рок плаћања : 60 дана од дана пријема 

рачуна 

Вриједност полисе : 788,48 КМ 

Датум закључивања Полисе: 18.02.2021. 

године 

Период на који се закључује : 

20.02.2021 .-20.02.2022. године 

Рок плаћања : 30 дана од дана пријема 

рачуна 

ПЈ ПРИВРЕДНИК РЕСТОРАН И 1 Вриједност уговора : 854,70 КМ 

ПАНСИОН "КУЛА" 

Источно Сарајево, Mewe 

Селимовића бб, 

ЈИБ : 4400510310007 

Датум закључивања уговора : 05.03.2021. 

Период на који се закључује : 

05.03.2021.-31.12.2021. 

Рок плаћања : 60 дана од дана 

испостављене фактуре 
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