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1 набавка робе директни споразум

Aqva tim д.о.о                                                       

4403842600008

вриједност уговора:  2.300,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 06.02.2020. 06.02.2021.

2 набавка услуга директни споразум

Електро Рачић д.о.о.                                      

4400803760007

вриједност уговора:  5.450,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 04.04.2020. 04.04.2021.

3 набавка услуга директни споразум

Чола с.п.                                                                                   

4502468760002

вриједност уговора:  5.450,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 02.04.2020. 02.04.2021.

4 набавка робе директни споразум

Тенен д.о.о.                                                     

4400825140002

вриједност уговора:  987,18 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 20.05.2020. 20.05.2021.

5 набавка услуга директни споразум

Alpha Security д.о.о.                                                                  

4402823510000

вриједност уговора: 1.000,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 10 дана 11.06.2020. 11.06.2021.

6 набавка услуга директни споразум

Електро Рачић д.о.о.                                      

4400803760007

вриједност уговора: 2.000,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 02.03.2020. 02.03.2021.

7 набавка услуга директни споразум

Сингерица лифт д.о.о.                                                                      

4402854740003

вриједност уговора: 1.100,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 08.07.2020. 08.07.2021.

8 набавка услуга директни споразум

Занатство Луле с.п.                                                       

4510598830005

вриједност уговора: 4.000,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 17.07.2020. 17.07.2021.

9 набавка услуга директни споразум

Eco group д.о.о.                                               

4403574240001

вриједност уговора: 5.995,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 14.08.2020. 14.08.2021.

10 набавка робе директни споразум

Дистрибуција д.о.о.                                                                                                           

4401858010003

вриједност уговора: 980,69 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 01.09.2020. 01.09.2021.

11 набавка услуга директни споразум

Satwork д.о.о.                                                         

4402285600001

вриједност уговора: 5.950,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 17.11.2020. 17.11.2021.

12 набавка услуга директни споразум

New Sanatron д.о.о.                                                

4400759330008

вриједност уговора: 5.900,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 01.10.2020. 01.10.2021.

13 набавка робе директни споразум

"СЗТР" Бобан Фоча                                                                                                  

4508385280007

вриједност уговора: 1.041,54 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 03.12.2020. 03.12.2021.

14 набавка робе директни споразум

Графопрес д.о.о.                                                         

440351970005                                                  

вриједност уговора: 3.974,32 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 09.12.2020. 09.12.2021.

14 набавка услуга директни споразум

Sampro Software д.о.о.                                                

4403708540007

вриједност уговора: 3.825,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 24.12.2020. 24.12.2021.

15 набавка услуга директни споразум

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 4.500,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 14.01.2020. 14.01.2021.

16 набавка услуга директни споразум

Management Systems Certification 

д.о.о.

вриједност уговора: 5.417,65 КМ

период трајања: 2 године

рок плаћања: 15  дана 09.09.2020. 09.09.2022.

17 набавка робе директни споразум

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 5.640,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30  дана 19.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

Образац реализације уговора 
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18 набавка робе директни споразум

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 5.640,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30  дана 20.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

19 набавка робе директни споразум

Савина д.о.о.                                                       

4400907200003

вриједност уговора: 2.590,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7  дана 26.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

20 набавка робе директни споразум

Krajinagroup д.о.о.                                                           

4403661990009

вриједност уговора: 5.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7  дана 18.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

21 набавка робе директни споразум

Аналитика д.о.о.                                                     

4200561260005

вриједност уговора: 3.700,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30  дана 18.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

22 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002                                                     

вриједност уговора: 4.450,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1  дан 17.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

23 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002        

вриједност уговора: 4.450,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1  дан 17.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

24 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002   

вриједност уговора: 4.450,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1  дан 17.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

25 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 3.750,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: унапријед по предрачуну 17.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

26 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 3.750,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: унапријед по предрачуну 17.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

27 набавка робе директни споразум

Семикем д.о.о.                                

4200003250001

вриједност уговора: 5.850,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 27.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

28 набавка робе директни споразум

Семикем д.о.о.                                

4200003250001

вриједност уговора: 2.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 27.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

29 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 3.750,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: унапријед по предрачуну 16.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

30 набавка робе директни споразум

Medicom д.о.о.                                                      

4400441670004

вриједност уговора: 4.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 15 дана 20.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

31 набавка робе директни споразум

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 5.640,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 16.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора
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32 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 3.750,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:унапријед по предрачуну 17.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

33 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 3.800,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:унапријед по предрачуну 16.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

34 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002

вриједност уговора: 3.450,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 12.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

35 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002

вриједност уговора: 3.450,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 12.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

36 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 3.800,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 16.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

37 набавка робе директни споразум

Галенфарм д.о.о.                                           

4403198590004

вриједност уговора: 3.990,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:1 дан 06.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

38 набавка робе директни споразум

Галенфарм д.о.о.                                           

4403198590004

вриједност уговора: 3.990,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:1 дан 23.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

39 набавка робе директни споразум

Галенфарм д.о.о.                                           

4403198590004

вриједност уговора: 3.990,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:1 дан 13.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

40 набавка робе директни споразум

Галенфарм д.о.о.                                           

4403198590004

вриједност уговора: 3.990,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:1 дан 13.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

41 набавка робе директни споразум

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 2.663,80 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 18.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

42 набавка робе директни споразум

Аналитика д.о.о.                                                     

4200561260005

вриједност уговора: 1.905,00КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:20 дана 16.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

43 набавка робе директни споразум

Krajinagroup д.о.о.                                                           

4403661990009

вриједност уговора: 4.182,50 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 13.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

44 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002     

вриједност уговора: 3.450,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 13.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

45 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002     

вриједност уговора: 2.760,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 13.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора
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46 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002    

вриједност уговора: 3.450,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 13.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

47 набавка робе директни споразум

Биомедика д.о.о.                                                          

4201349680009

вриједност уговора: 2.961,10 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:60 дана 09.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

48 набавка робе директни споразум

Krajinagroup д.о.о.                                                           

4403661990009

вриједност уговора: 5.975,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 09.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

49 набавка робе директни споразум

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 2.448,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 09.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

50 набавка робе директни споразум

Микро Поло д.о.о.                                                                   

4201572320006

вриједност уговора: 1.294,86 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 27.02.2020.

 до коначне реализације 

уговора

51 набавка робе директни споразум

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора: 1.680,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 19.02.2020.

 до коначне реализације 

уговора

52 набавка робе директни споразум

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001                                       

вриједност уговора: 1.260,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 20.02.2020. 20.02.2021.

53 набавка робе директни споразум

Еуро Лаб д.о.о.                                                  

4400375860000

вриједност уговора: 5.832,40 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 04.02.2020.

 до коначне реализације 

уговора

54 набавка робе директни споразум

Аналитика д.о.о.                                                     

4200561260005

вриједност уговора: 5.987,80 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:7 дана 14.05.2020.

 до коначне реализације 

уговора

55 набавка услуга директни споразум

ЗТР Квалитет д.о.о.                                                        

4508623480001                                                  

вриједност уговора: 1.366,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:7 дана 10.06.2020.

 до коначне реализације 

уговора

56 набавка робе директни споразум

Емген д.о.о.                                                      

4202488150002                                                                

вриједност уговора: 2.035,50 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 03.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

57 набавка робе директни споразум

Mcomputers                                                                        

4408273990001                                                       

вриједност уговора: 995,73 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 09.06.2020.

 до коначне реализације 

уговора

57 набавка робе директни споразум

Степмед  д.о.о.                                                                

4402947160007

вриједност уговора: 5.160,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:15 дана 12.05.2020.

 до коначне реализације 

уговора

58 набавка робе директни споразум

Grafix с.п.                                                                                         

4505332390006                                                                                                                                                          

вриједност уговора: 5.760,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:15 дана 13.05.2020.

 до коначне реализације 

уговора
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59 набавка робе директни споразум

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 1.155,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања:30 дана 11.05.2020.

 до коначне реализације 

уговора

60 набавка робе директни споразум

Adrialine д.о.о.                                                          

4403262430008

вриједност уговора: 5.999,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 18.05.2020.

 до коначне реализације 

уговора

61 набавка робе директни споразум

Biomedica д.о.о.                                                         

4201349680009

вриједност уговора: 3.456,30 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 06.05.2020.

 до коначне реализације 

уговора

62 набавка робе директни споразум

Biomedica д.о.о.                                                         

4201349680009

вриједност уговора: 3.456,30 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 3 дана 30.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

63 набавка робе директни споразум

Ариес д.о.о.                                                                               

4403594860006

вриједност уговора: 3.575,25 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 2 дана 14.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

64 набавка робе директни споразум

Ариес д.о.о.                                                                               

440359486000

вриједност уговора: 3.575,25 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 2 дана 14.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

65 набавка робе директни споразум

Biomedica д.о.о.                                                         

4201349680009

вриједност уговора: 3.456,30 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 14.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

66 набавка робе директни споразум

Biomedica д.о.о.                                                         

4201349680009

вриједност уговора: 3.456,30 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 14.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

67 набавка робе директни споразум

Biomedica д.о.о.                                                         

4201349680009

вриједност уговора: 3.456,30 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 14.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

68 набавка робе директни споразум

Biomedica д.о.о.                                                         

4201349680009

вриједност уговора: 3.456,30 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 14.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

69 набавка робе директни споразум

Biomedica д.о.о.                                                         

4201349680009

вриједност уговора: 3.456,30 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 14.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

70 набавка робе директни споразум

Biomedica д.о.о.                                                         

4201349680009

вриједност уговора: 3.456,30 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 14.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

71 набавка робе директни споразум

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 4.252,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 13.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

72 набавка робе директни споразум

Космос д.о.о.                                                                       

4401578080006

вриједност уговора: 5.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 13.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

Страна 5



Р.бр. Опис и ознака по ЈРЈН

Врста постука и бр. 

обавјештења о додјели 

уговора са Портала јавних 

набавки

Подаци о добављачу 

(назив, ЈИБ, мјесто) Основни елементи уговора/оквирног 

споразума (вриједност, период трајања, 

рок плаћања...)

Опис измјене основних 

елемената уговора и 

датум измјене

Остатак вриједности 

уговора након учињене  

измјене/остатак 

вриједности оквирног 

споразума

Датум закључења 

уговора

Датум потпуне реализације 

уговора/оквирног 

споразума и укупна 

утрошена вриједност

Напомена

73 набавка робе директни споразум

Космос д.о.о.                                                                       

4401578080006

вриједност уговора: 5.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 13.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

74 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 3.800,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 09.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

75 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 3.800,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 09.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

76 набавка робе директни споразум

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 4.465,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 13.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

77 набавка робе директни споразум

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 4.465,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 13.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

78 набавка робе директни споразум

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 3.600,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 31.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

79 набавка робе директни споразум

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 3.600,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 31.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

80 набавка робе директни споразум

Савина д.о.о.                                                       

4400907200003

вриједност уговора: 2.220,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 03.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

81 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002  

вриједност уговора: 5.933,33 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 08.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

82 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002  

вриједност уговора: 5.933,33 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 08.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

83 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002  

вриједност уговора: 5.933,33 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 08.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

84 набавка робе директни споразум

Фармавита д.о.о.                                                 

4200075750009                                                                                                                                                                                                                                              

вриједност уговора: 1.760,10 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 09.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

85 набавка робе директни споразум

Тузлафарм д.о.о.                                                                             

4209034730009

вриједност уговора: 3.930,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 06.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

86 набавка робе директни споразум

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 4.375,65 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 13.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора
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87 набавка робе директни споразум

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 4.375,65 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 03.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

88 набавка робе директни споразум

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 4.375,65 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 13.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

89 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 3.800,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 02.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

90 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 3.800,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 02.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

91 набавка робе директни споразум

Krajinagroup д.о.о.                                                           

4403661990009

вриједност уговора: 3.585,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 02.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

92 набавка робе директни споразум

Krajinagroup д.о.о.                                                           

4403661990009

вриједност уговора: 3.585,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 02.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

93 набавка робе директни споразум

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 5.640,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 24.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

94 набавка робе директни споразум

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 5.640,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 24.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

95 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002  

вриједност уговора: 5.933,33 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 28.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

96 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002  

вриједност уговора: 5.933,33 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 27.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

97 набавка робе директни споразум

Микро Поло д.о.о.                                                                   

4201572320006

вриједност уговора: 5.908,50 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 17.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

98 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002     

вриједност уговора: 4.450,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 27.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

99 набавка робе директни споразум

Krajinagroup д.о.о.                                                           

4403661990009

вриједност уговора: 1.792,50 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 02.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

100 набавка робе директни споразум

Мипекс д.о.о.                                                   

4401707660006

вриједност уговора: 1.516,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 5 дана 30.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора
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Напомена

101 набавка робе директни споразум

Степмед  д.о.о.                                                                

4402947160007

вриједност уговора: 3.900,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 26.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

102 набавка робе директни споразум

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 5.640,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 21.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

103 набавка робе директни споразум

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 5.640,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 23.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

104 набавка робе директни споразум

Брома бел д.о.о.                                                                                    

4400839360005                                                     

вриједност уговора: 3.432,54 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 14.07.2020.

 до коначне реализације 

уговора

105 набавка робе директни споразум

Biomedica д.о.о.                                                         

4201349680009

вриједност уговора: 4.015,20КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 60 дана 27.07.2020.

 до коначне реализације 

уговора

106 набавка робе директни споразум

Еуро Лаб д.о.о.                                                  

4400375860000

вриједност уговора: 1.300,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 12.08.2020.

 до коначне реализације 

уговора

107 набавка робе директни споразум

Canberra Packard                                                

Аустрија                                                  

вриједност уговора: 1.212,61 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: плаћено по предрачуну 14.07.2020.

 до коначне реализације 

уговора

108 набавка услуга директни споразум

Alpha Security д.о.о.                                                                  

4402823510000

вриједност уговора: 621,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 15 дана 05.08.2020. 31.08.2020.

109 набавка робе директни споразум

Синекс д.о.о.                                      

4400833670002  

вриједност уговора: 1.080,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 15 дана 23.07.2020.

 до коначне реализације 

уговора

110 набавка робе директни споразум

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора: 2.970,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 23.03.2020.

 до коначне реализације 

уговора

111 набавка робе директни споразум

Техно - Електра д.о.о.                                                             

4403800510009

вриједност уговора: 1.263,02 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 30.06.2020.

 до коначне реализације 

уговора

112 набавка робе директни споразум

Sector ADS д.о.о                                                    

4403117770003                                                                                                       

вриједност уговора: 1.500,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 05.06.2020.

 до коначне реализације 

уговора

113 набавка услуга директни споразум

Ауто сервис NV д.о.о.                                                              

4403698210003

вриједност уговора: 1.334,94 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 29.06.2020.

 до коначне реализације 

уговора

114 набавка робе директни споразум

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001                                       

вриједност уговора: 4.998,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 17.06.2020.

 до коначне реализације 

уговора
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115 набавка робе директни споразум

Микро Поло д.о.о.                                                                   

4201572320006

вриједност уговора: 4.705,40 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 22.06.2020.

 до коначне реализације 

уговора

116 набавка услуга директни споразум

Велетон д.о.о.                                                             

4403933660003

вриједност уговора: 1.875,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 15 дана 17.06.2020.

 до коначне реализације 

уговора

117 набавка робе директни споразум

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора: 1.497,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 15 дана 22.06.2020.

 до коначне реализације 

уговора

118 набавка услуга директни споразум

ЗТП Квалитет                                                                                    

4508623480001

вриједност уговора: 1.366,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 15 дана 10.06.2020.

 до коначне реализације 

уговора

119 набавка робе директни споразум

IBIS - Instruments д.о.о.                                                   

17146165

вриједност уговора: 2.933,75 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30% авансно након 

потписивања уговора,остатак у року од 7 

дана 23.04.2020.

 до коначне реализације 

уговора

120 набавка услуга директни споразум

Електро Рачић д.о.о.                                      

4400803760007

вриједност уговора: 3.285,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 07.05.2020.

 до коначне реализације 

уговора

121 набавка услуга директни споразум

Сарториус Либра Електроник д.о.о.                                                         

4200481820000

вриједност уговора: 1.900,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 08.10.2020.

до коначне реализације 

уговора

122 набавка услуга директни споразум

Tenzo д.о.о.                                                                    

4401142380004

вриједност уговора: 3.795,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 27.10.2020.

до коначне реализације 

уговора

123 набавка робе директни споразум

Аналитика д.о.о.                                                     

4200561260005

вриједност уговора: 1.038,75 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 15 дана 04.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

124 набавка услуга директни споразум

Mint ICT с.п.                                                                   

4508776980003

вриједност уговора: 1.020,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 50%  авансно након 

потписивања уговора,а остатак након 

завршетка услуге 27.10.2020.

до коначне реализације 

уговора

125 набавка робе директни споразум

Драгиша комерц д.о.о.                                         

4401104880001                                                  

вриједност уговора: 2.450,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 29.12.2020.

до коначне реализације 

уговора

126 набавка робе директни споразум

Biscom д.о.о.                                                    

4401575810003

вриједност уговора: 3.104,80 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 26.10.2020.

до коначне реализације 

уговора

127 набавка робе директни споразум

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора: 3.593,50 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 15 дана 30.10.2020.

до коначне реализације 

уговора

Страна 9



Р.бр. Опис и ознака по ЈРЈН

Врста постука и бр. 

обавјештења о додјели 

уговора са Портала јавних 

набавки

Подаци о добављачу 

(назив, ЈИБ, мјесто) Основни елементи уговора/оквирног 

споразума (вриједност, период трајања, 

рок плаћања...)

Опис измјене основних 

елемената уговора и 

датум измјене

Остатак вриједности 

уговора након учињене  

измјене/остатак 

вриједности оквирног 

споразума

Датум закључења 

уговора

Датум потпуне реализације 

уговора/оквирног 

споразума и укупна 

утрошена вриједност
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128 набавка робе директни споразум

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора: 4.500,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 15 дана 30.10.2020.

до коначне реализације 

уговора

129 набавка робе директни споразум

PC Info д.о.о.                                                                   

4401571580003

вриједност уговора: 1.922,22 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 30.09.2020.

до коначне реализације 

уговора

130 набавка услуга директни споразум

Sampro Software д.о.о.                                                

4403708540007

вриједност уговора: 3.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 14.08.2020.

до коначне реализације 

уговора

131 набавка услуга директни споразум

Сигнал Пром д.о.о.                                                   

4403982360007

вриједност уговора: 5.965,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 22.09.2020.

до коначне реализације 

уговора

132 набавка услуга директни споразум

Октопринт                                                                            

4511071100005

вриједност уговора: 2.760,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 02.10.2020.

до коначне реализације 

уговора

133 набавка услуга директни споразум

Техномеркур д.о.о.                                                 

4403590870007

вриједност уговора: 1.650,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 3 дана 05.10.2020.

до коначне реализације 

уговора

134 набавка услуга директни споразум RadPro International Gmbh

вриједност уговора: 5.544,79 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 09.09.2020.

до коначне реализације 

уговора

135 набавка услуга директни споразум

Ауто Старчевић д.о.о.                                                              

4402281360006

вриједност уговора: 4.188,03 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 25.09.2020.

до коначне реализације 

уговора

136 набавка услуга директни споразум

GMTEL Logistics д.о.о.                                                                                             

4403378650005

вриједност уговора: 1.930,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 22.09.2020.

до коначне реализације 

уговора

137 набавка услуга директни споразум

Mint ICT с.п.                                                                   

4508776980003

вриједност уговора: 1.930,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 07.08.2020.

до коначне реализације 

уговора

138 набавка услуга директни споразум

Институт за заштиту и екологиоју РС  

4401020860005

вриједност уговора: 2.250,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 12.08.2020.

до коначне реализације 

уговора

139 набавка услуга директни споразум

Грађење Ђурић д.о.о.                                                   

4401670210005

вриједност уговора: 5.667,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 02.12.2020.

до коначне реализације 

уговора

140 набавка услуга директни споразум

Canberra Packard                                                

Аустрија                                                  

вриједност уговора: 2.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 05.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

141 набавка услуга директни споразум

Alpha Security д.о.о.                                                                  

4402823510000

вриједност уговора: 2.000,00 КМ

период трајања: 01.01.2020.-31.03.2000.

рок плаћања: 15 дана 01.01.2020. 31.03.2020.
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142 набавка услуга директни споразум

Sampro Software д.о.о.                                                

4403708540007

вриједност уговора: 1.417,56 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 25.12.2020.

до коначне реализације 

уговора

143 набавка робе директни споразум

Eurados                                                                            

DE283696163

вриједност уговора: 2.640,37 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 10.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

144 набавка услуга директни споразум

Октопринт                                                                            

4511071100005

вриједност уговора: 2.460,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 29.12.2020.

до коначне реализације 

уговора

145 набавка робе директни споразум

Брома бел д.о.о.                                                                                    

4400839360005                                                     

вриједност уговора: 3.344,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 14.12.2020.

до коначне реализације 

уговора

146 набавка робе директни споразум

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 5.670,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 27.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

147 набавка робе директни споразум

Елнос БЛ д.о.о.                                                                                                      

4400811430008

вриједност уговора: 1.309,10 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 28.12.2020.

до коначне реализације 

уговора

148 набавка робе директни споразум

Биомедика д.о.о.                                                          

4201349680009

вриједност уговора: 4.195,34 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 60 дана 18.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

149 набавка робе директни споразум

Брома бел д.о.о.                                                                                    

4400839360005                                                     

вриједност уговора: 5.890,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 29.12.2020.

до коначне реализације 

уговора

150 набавка робе директни споразум

Аналитика д.о.о.                                                     

4200561260005

вриједност уговора: 4.330,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 27.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

151 набавка робе директни споразум

Спектролаб д.о.о.                                                                     

4400873110000

вриједност уговора: 5.920,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 18.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

152 набавка робе директни споразум

Спектролаб д.о.о.                                                                     

4400873110000

вриједност уговора: 5.440,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 16.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

153 набавка робе директни споразум

Спектролаб д.о.о.                                                                     

4400873110000

вриједност уговора: 5.760,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 16.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

154 набавка робе директни споразум

Спектролаб д.о.о.                                                                     

4400873110000

вриједност уговора: 6.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 16.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

155 набавка робе директни споразум

Спектролаб д.о.о.                                                                     

4400873110000

вриједност уговора: 5.800,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 16.11.2020.

до коначне реализације 

уговора
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156 набавка услуга директни споразум

Електро Рачић д.о.о.                                      

4400803760007

вриједност уговора: 1.770,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 10.12.2020.

до коначне реализације 

уговора

157 набавка услуга директни споразум

Alpha Security д.о.о.                                                                  

4402823510000

вриједност уговора: 789,75 КМ

период трајања: 03.11.2020-30.11.2020.

рок плаћања: 15 дана 03.11.2020. 30.11.2020.

158 набавка услуга директни споразум

Sampro Software д.о.о.                                                

4403708540007

вриједност уговора: 1.227,50 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 09.12.2020.

до коначне реализације 

уговора

159 набавка услуга директни споразум

Сигнал Пром д.о.о.                                                   

4403982360007

вриједност уговора: 3.939,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 09.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

160 набавка робе преговарачки поступак

Paroco - B  д.о.о.                                                                

4402663640009

вриједност уговора: 348.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 12.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

161 набавка робе преговарачки поступак

Ако Мед  д.о.о.                                                

4402753800005                                                                                                   

вриједност уговора: 2.460.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института .13.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

162 набавка робе преговарачки поступак

Степмед  д.о.о.                                                                

4402947160007

вриједност уговора: 36.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 16.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

163 набавка робе преговарачки поступак

Галенфарм д.о.о.                                           

4403198590004

вриједност уговора: 20.489,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 17.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

164 набавка робе преговарачки поступак

Pro - Ten Medical д.о.о.                                                    

4210268830005                                                    

вриједност уговора: 36.500,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 15 дана 18.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

165 набавка робе преговарачки поступак

Синекс лабораторија д.о.о.                                                                                                          

4400833670002

вриједност уговора: 13.500,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 17.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

166 набавка робе преговарачки поступак

Medical  д.о.о.                                                                         

4227010880008                                                                                      

вриједност уговора: 185.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 20.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

167 набавка робе преговарачки поступак

Ако Мед  д.о.о.                                                

4402753800005       

вриједност уговора: 38.820,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 18.03.2020.

до коначне реализације 

уговора
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168 набавка робе преговарачки поступак

Medicom д.о.о.                                                      

4400441670004

вриједност уговора: 1.020.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 21.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

169 набавка робе преговарачки поступак

Paroco - B  д.о.о.                                                                

4402663640009

вриједност уговора: 696.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 20.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

170 набавка робе преговарачки поступак

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 48.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 24.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

171 набавка робе преговарачки поступак

Емген д.о.о.                                                      

4202488150002                                                                

вриједност уговора: 357.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 28.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

172 набавка робе преговарачки поступак

Група понуђача Procontrol д.о.о.                 

И  Promeding д.о.о.                           

4401553920000

вриједност уговора: 345.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 27.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

173 набавка робе преговарачки поступак

Група понуђача Procontrol д.о.о.                 

И  Promeding д.о.о.                           

4401553920000

вриједност уговора: 1.650.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 27.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

174 набавка робе преговарачки поступак

Shimadzu д.о.о.                                        

4200419780000

вриједност уговора: 55.720,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 30.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

175 набавка робе преговарачки поступак

Брома бел д.о.о.                                                                                    

4400839360005                                                     

вриједност уговора: 13.500,00КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 20.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

176 набавка робе преговарачки поступак

Medical  д.о.о.                                                                         

4227010880008     

вриједност уговора: 370.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 24.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

177 набавка робе преговарачки поступак

Санитекс д.д.                                                            

4263190640006                                                                                                                                              

вриједност уговора: 700.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 27.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

178 набавка робе преговарачки поступак

Ђаковић д.о.о.                                                    

4403688920002                              

вриједност уговора: 119.660,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 31.03.2020.

до коначне реализације 

уговора
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179 набавка робе преговарачки поступак

Medicom д.о.о.                                                      

4400441670004

вриједност уговора: 258.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 01.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

180 набавка робе преговарачки поступак

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора: 144.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 31.03.2020.

до коначне реализације 

уговора

181 набавка робе преговарачки поступак

Prevent д.о.о.                                                          

4218502170007                                     

вриједност уговора: 600.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 02.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

182 набавка робе преговарачки поступак

Perfect Clean д.о.о.                                  

4404391530015

вриједност уговора: 33.840,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 5 дана 02.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

183 набавка робе преговарачки поступак

Електро Рачић д.о.о.                                      

4400803760007

вриједност уговора: 58.310,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: авансна уплата у висини од 

80% вриједности уговора а остатак по 

испоруци и монтажи агрегата 07.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

184 набавка робе преговарачки поступак

Емген д.о.о.                                                      

4202488150002                                                                

вриједност уговора: 350.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 10.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

185 набавка робе преговарачки поступак

A.R.M.S. Sistemi д.о.о.                                                              

4404239710004

вриједност уговора: 299.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: одмах по пријему фактуре 

на протокол Института 09.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

186 набавка робе преговарачки поступак

Брома бел д.о.о.                                                                                    

4400839360005                                                     

вриједност уговора: 138.200,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 07.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

187 набавка робе преговарачки поступак

V Group Palis д.о.о.                                                                                                   

4600113030005

вриједност уговора: 80.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана                                       21.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

188 набавка робе преговарачки поступак

Брома бел д.о.о.                                                                                    

4400839360005                                                     

вриједност уговора: 22.500,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана  23.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

189 набавка робе преговарачки поступак

Брома бел д.о.о.                                                                                    

4400839360005     

вриједност уговора: 69.680,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана  27.04.2020.

до коначне реализације 

уговора
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190 набавка робе преговарачки поступак

Група понуђача TRAVEL4FUN д.о.о. И 

Promeding д.о.о.      

вриједност уговора: 1.888.500,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 3 дана  27.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

191 набавка робе преговарачки поступак

Ако Мед  д.о.о.                                                

4402753800005    

вриједност уговора: 22.800,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана  29.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

192 набавка робе преговарачки поступак

Paroco - B  д.о.о.                                                                

4402663640009

вриједност уговора: 197.500,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 1 дан 28.04.2020.

до коначне реализације 

уговора

193 набавка робе преговарачки поступак

Степмед  д.о.о.                                                                

4402947160007

вриједност уговора: 24.500,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана  06.05.2020.

до коначне реализације 

уговора

194 набавка робе преговарачки поступак

Medicom д.о.о.                                                      

4400441670004

вриједност уговора: 23.600,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана  08.05.2020.

до коначне реализације 

уговора

195 набавка робе преговарачки поступак

Ако Мед  д.о.о.                                                

4402753800005    

вриједност уговора: 1.500.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 3 дана  11.05.2020.

до коначне реализације 

уговора

196 набавка услуга конкурентски захтјев

Wiener осигурање Insurance group 

а.д.                                                                            

4400590750002                                                                   

вриједност уговора: 4.380, КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: плаћање се врши 

квартално у терминима који су наведени 

на фактури  07.04.2020. 07.04.2021.

197 набавка услуга конкурентски захтјев

Grawe осигурање а.д.                                            

4400887090001

вриједност уговора: 2.223,64 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: плаћање се врши 

квартално у терминима који су наведени 

на фактури  07.04.2020. 07.04.2021.

198 набавка услуга конкурентски захтјев

Сарајево осигурање  д.д.                                             

4200326930001                    

вриједност уговора: 8.466,19 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: плаћање се врши 

квартално у терминима који су наведени 

на фактури  07.04.2020. 07.04.2021.

199 набавка услуга конкурентски захтјев

Брчко гас осигурање  д.д.                                                                               

4600013830004                     

вриједност уговора: 880,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: плаћање се врши 

квартално у терминима који су наведени 

на фактури 07.04.2020. 07.04.2021.

200 набавка робе конкурентски захтјев

Аутоцентар Меркур д.о.о.                                                                        

4400841420007

вриједност уговора: 8.988,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана  09.04.2020. 09.04.2021.

201 набавка робе конкурентски захтјев

Еуро Дам - Јас  д.о.о.                                                                 

4209701970005 

вриједност уговора: 5.399,98 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана  16.04.2020. 16.04.2021.

201 набавка робе конкурентски захтјев

Савина д.о.о.                                                       

4400907200003

вриједност уговора: 12.662,50 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана  10.12.2020.

до коначне реализације 

уговора
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203 набавка робе конкурентски захтјев

Брома бел д.о.о.                                          

4400839360005

вриједност уговора: 45.635,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана  06.07.2020.

до коначне реализације 

уговора

204 набавка робе конкурентски захтјев

Биомедика д.о.о.                                                          

4201349680009

вриједност уговора: 30.000,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана  09.07.2020.

до коначне реализације 

уговора

205 набавка робе конкурентски захтјев

Брома бел д.о.о.                                          

4400839360005

вриједност уговора: 43.000,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана  15.09.2020. 15.09.2021.

206 набавка робе конкурентски захтјев

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001                                       

вриједност уговора: 5.145,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана  13.08.2020.

до коначне реализације 

уговора

207 набавка робе конкурентски захтјев

Брома бел д.о.о.                                          

4400839360005

вриједност уговора: 18.760,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана  10.08.2020.

до коначне реализације 

уговора

208 набавка робе директни споразум

Микро Поло д.о.о.                                                                   

4201572320006

вриједност уговора: 4.870,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 10  дана  05.10.2020.

до коначне реализације 

уговора

209 набавка робе конкурентски захтјев

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора: 4.796,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 10  дана  28.09.2020.

до коначне реализације 

уговора

210 набавка робе конкурентски захтјев

Микро Поло д.о.о.                                                                   

4201572320006

вриједност уговора: 29.201,50 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 10  дана  29.09.2020.

до коначне реализације 

уговора

211 набавка робе конкурентски захтјев

КИС Продукт  д.о.о.                                                                                 

4401177840008              

вриједност уговора: 8.948,00 КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30  дана  09.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

212 набавка робе конкурентски захтјев

Графо комерц  д.о.о.                                                          

4400808480002

вриједност уговора: 7.601,60КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30  дана  21.10.2020.

до коначне реализације 

уговора

213 набавка робе конкурентски захтјев

Графо комерц  д.о.о.                                                          

4400808480002

вриједност уговора: 16.639,90 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана  01.12.2020. 01.12.2021.

214 набавка робе конкурентски захтјев

Aero Exclusive  д.о.о.                                                                                   

4200061610000

вриједност уговора: 10.114,94 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 02.12.2020. 02.12.2021.

215 набавка робе конкурентски захтјев

R&S  д.о.о.                                                                                 

4200056290005

вриједност уговора: 3.120,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана 03.12.2020. 03.12.2021.

216 набавка робе конкурентски захтјев

Графо комерц  д.о.о.                                                          

4400808480002

вриједност уговора: 15.907,80 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана  08.12.2020. 08.12.2021.

217 набавка робе конкурентски захтјев

Екопринт  д.о.о.                                                                            

4400841850001

вриједност уговора: 3.645,58КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана  14.12.2020. 14.12.2021.

218 набавка робе конкурентски захтјев

Велетон д.о.о.                                                             

4403933660003

вриједност уговора: 900,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30  дана  09.12.2020. 09.12.2021.
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219 набавка робе конкурентски захтјев

 CEE-Meed д.о.о.                                                    

4210007440005                                    

вриједност уговора:33.600,00КМ

период трајања: до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 7 дана 21.12.2020.

до коначне реализације 

уговора

220 набавка услуга отворни посупак

Ц-ауто  д.о.о.                                                                          

4402721600004

вриједност уговора:6.750,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 14.04.2020. 14.04.2021.

221 набавка услуга отворни посупак

Ауто Старчевић д.о.о.                                                              

4402281360006

вриједност уговора:10.500,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 22.04.2020. 22.04.2021.

222 набавка услуга отворни посупак

Миракис д.о.о.                                                                                         

4401414560007

вриједност уговора:1.750,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 08.10.2020. 08.10.2021.

223 набавка услуга отворни посупак

Гума М д.о.о.                                                                              

4227111640008

вриједност уговора:2.500,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 29.04.2020. 29.04.2021.

224 набавка услуга отворни посупак

Ауто - плус д.о.о.                                                  

4401706420001

вриједност уговора:1.500,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 28.04.2020. 28.04.2021.

225 набавка услуга отворни посупак

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора:4.500,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 05.05.2020. 05.05.2021.

226 набавка услуга отворни посупак

Sedžan ingenering  д.о.о.                                                    

4200256540006

вриједност уговора:1.000,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 29.04.2020. 29.04.2021.

227 набавка услуга отворни посупак

Apical  д.о.о.                                                        

4201024380009

вриједност уговора:3.753,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 29.04.2020. 29.04.2021.

228 набавка услуга отворни посупак

Еуро Лаб д.о.о.                                                  

4400375860000

вриједност уговора:3.000,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 30.04.2020. 30.04.2021.

229 набавка услуга отворни посупак

Lotrič Control д.о.о.                                                          

4227744330008

вриједност уговора:39.900,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 18.05.2020. 18.05.2021.

230 набавка робе отворни посупак

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001                                       

вриједност уговора:79.200,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 60 дана 30.09.2020. 30.09.2021.

231 набавка робе отворни посупак

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001      

вриједност уговора:237.600,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 60 дана 20.08.2020. 20.08.2021.

232 набавка робе отворни посупак

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001      

вриједност уговора:79.200,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 60 дана 20.08.2020. 20.08.2021.

233 набавка робе отворни посупак

Брома бел д.о.о.                                                                                     

44008839360005

вриједност уговора 252.441,66КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 24.08.2020. 24.08.2021.

234 набавка робе отворни посупак

Брома бел д.о.о.                                                                                     

44008839360005

вриједност уговора 2.002,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 15.06.2020. 15.06.2021.

235 набавка робе отворни посупак

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора 22.960,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 24.08.2020. 24.08.2021.

236 набавка робе отворни посупак

Еуро Лаб д.о.о.                                                  

4400375860000

вриједност уговора 38.859,76КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 24.08.2020. 24.08.2021.

237 набавка робе отворни посупак

Синекс лабораторија д.о.о.                                                                                                          

4400833670002

вриједност уговора 13.032,57КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 21.08.2020. 21.08.2021.
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238 набавка робе отворни посупак

Синекс лабораторија д.о.о.                                                                                                          

4400833670002

вриједност уговора 64.418,50КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 21.08.2020. 21.08.2021.

239 набавка робе отворни посупак

Спектролаб  д.о.о.                                                 

4400873110000                                                             

вриједност уговора 16.293,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 21.08.2020. 21.08.2021.

240 набавка робе отворни посупак

Биосистеми д.о.о.                                                

4201648160003

вриједност уговора 81.840,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 24.08.2020. 24.08.2021.

241 набавка робе отворни посупак

Интерпромет д.о.о.                                                           

4400757980005

вриједност уговора 3.651,92 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 24.08.2020. 24.08.2021.

242 набавка робе отворни посупак

Спектролаб  д.о.о.                                                 

4400873110000    

вриједност уговора 64.000,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 06.08.2020. 06.08.2021.

243 набавка робе отворни посупак

Биомедика д.о.о.                                                          

4201349680009

вриједност уговора 12.300,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 03.08.2020. 03.08.2021.

244 набавка робе отворни посупак

Брома бел д.о.о.                                                                                     

44008839360005

вриједност уговора 24.000,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 28.07.2020. 28.07.2021.

245 набавка робе отворни посупак

Спектролаб  д.о.о.                                                 

4400873110000    

вриједност уговора 97.500,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 07.10.2020. 07.10.2021.

246 набавка робе отворни посупак

Биомедика д.о.о.                                                          

4201349680009

вриједност уговора 11.358,52 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 10.09.2020. 10.09.2021.

247 набавка робе отворни посупак

Брома бел д.о.о.                                                                                     

44008839360005

вриједност уговора 11.171,80 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 09.09.2020. 09.09.2021.

248 набавка робе отворни посупак

Ако Мед  д.о.о.                                                                  

4402753800005          

вриједност уговора 399.754,00 КМ

период трајања:до коначне реализације 

уговора,али не дуже од 6 мјесеци

рок плаћања: 30 дана 09.09.2020.

до коначне реализације 

уговора,али не дуже од 6 

мјесеци

249 набавка робе отворни посупак

Брома бел д.о.о.                                                                                     

44008839360005

вриједност уговора 81.250,00 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 26.10.2020. 26.10.2021.

250 набавка робе отворни посупак

Спектролаб  д.о.о.                                                 

4400873110000    

вриједност уговора 12.000,00 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 29.10.2020. 29.10.2021.

251 набавка робе отворни посупак

Синекс лабораторија д.о.о.                                                                                                          

4400833670002

вриједност уговора 4.000,00 КМ

период трајања:до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 27.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

252 набавка робе отворни посупак

Кефо д.о.о.                                                                     

4403208220006

вриједност уговора 3.603,28 КМ

период трајања:до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 23.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

253 набавка робе отворни посупак

Ако Мед  д.о.о.                                                                  

4402753800005   

вриједност уговора 399.754,00 КМ

период трајања:до коначне реализације 

уговора,али не дуже од три мјесеца

рок плаћања: 30 дана 06.11.2020.

до коначне реализације 

уговора,али не дуже од 3 

мјесеца

254 набавка робе отворни посупак

 Biscommerece д.о.о.                                         

4401575810003                       

вриједност уговора 70.326,50 КМ

период трајања:до коначне реализације 

уговора

рок плаћања: 30 дана 09.02.2020.

до коначне реализације 

уговора
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255 набавка робе отворни посупак

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора 117.194,76 КМ

период трајања:1 година 

рок плаћања: 60 дана 17.11.2020. 17.11.2021.

256 набавка робе отворни посупак

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора 6.239,00 КМ

период трајања:4 мјесеца

рок плаћања: 60 дана 17.07.2020. 30.11.2020.

257 набавка робе отворни посупак

Еуротест д.о.о.                                                                    

4200787740000

вриједност уговора 57.950,00 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 03.02.2020.. 03.02.2021.

258 набавка робе отворни посупак

Alphachrom  д.о.о.                                                        

4200953850005

вриједност уговора 20.086,00 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 03.02.2020. 03.02.2021.

259 набавка робе отворни посупак

Синекс лабораторија д.о.о.                                                                                                          

4400833670002

вриједност уговора 32.716,34 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 30.01.2020. 30.01.2021.

260 набавка робе отворни посупак

Кефо д.о.о.                                                                     

4403208220006

вриједност уговора 33.269,07 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 31.01.2020. 31.01.2021.

261 набавка робе отворни посупак

Микро Поло д.о.о.                                                                   

4201572320006

вриједност уговора 4.195,00 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 03.02.2020. 03.02.2021.

262 набавка робе отворни посупак

Еуротест д.о.о.                                                                    

4200787740000

вриједност уговора 29.450,00 КМ

период трајања:3 мјесеца

рок плаћања: 30 дана 18.12.2020. 18.03.2021.

263 набавка робе отворни посупак

Alphachrom  д.о.о.                                                        

4200953850005

вриједност уговора 11.316,00 КМ

период трајања:3 мјесеца

рок плаћања: 30 дана 15.12.2020. 15.03.2021.

264 набавка робе отворни посупак

Еуротест д.о.о.                                                                    

4200787740000

вриједност уговора 5.700,00 КМ

период трајања:3 мјесеца

рок плаћања: 30 дана 14.10.2020. 14.01.2021.

265 набавка робе отворни посупак

Синекс лабораторија д.о.о.                                                                                                          

4400833670002

вриједност уговора 448,00 КМ

период трајања:6 мјесеци

рок плаћања: 30 дана 08.10.2020. 08.04.2021.

266 набавка робе отворни посупак

Микро Поло д.о.о.                                                                   

4201572320006

вриједност уговора 151,00 КМ

период трајања:3 мјесеца

рок плаћања: 30 дана 12.10.2021. 12.01.2021.

267 набавка робе отворни посупак

Кефо д.о.о.                                                                     

4403208220006

вриједност уговора 1.942,22 КМ

период трајања:6 мјесеци

рок плаћања: 30 дана 23.09.2020. 23.03.2021.

268 набавка робе отворни посупак

Кефо д.о.о.                                                                     

4403208220006

вриједност уговора 320,45 КМ

период трајања:6 мјесеци

рок плаћања: 30 дана 07.08.2020. 07.02.2021.

269 набавка робе отворни посупак

Синекс лабораторија д.о.о.                                                                                                          

4400833670002

вриједност уговора 198,02 КМ

период трајања:6 мјесеци

рок плаћања: 30 дана 14.07.2020. 14.01.2021.

270 набавка робе отворни посупак

Микро Поло д.о.о.                                                                   

4201572320006

вриједност уговора 354,75 КМ

период трајања:6 мјесеци

рок плаћања: 30 дана 15.07.2020. 15.01.2021.

271 набавка робе отворни посупак

Кефо д.о.о.                                                                     

4403208220006

вриједност уговора 1.850,26 КМ

период трајања:6 мјесеци

рок плаћања: 30 дана 07.10.2020. 07.04.2021.

272 набавка робе отворни посупак

Alphachrom  д.о.о.                                                        

4200953850005

вриједност уговора 2.304,00 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 10.07.2020. 10.07.2021.

273 набавка робе отворни посупак

Кефо д.о.о.                                                                     

4403208220006

вриједност уговора 504,32 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 06.07.2020. 06.07.2021.
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274 набавка робе отворни посупак

Синекс лабораторија д.о.о.                                                                                                          

4400833670002

вриједност уговора 254,50 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 16.03.2020. 16.03.2021.

275 набавка робе отворни посупак

Alphachrom  д.о.о.                                                        

4200953850005

вриједност уговора 680,00 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 25.02.2020. 25.02.2021.

276 набавка робе отворни посупак

Микро Поло д.о.о.                                                                   

4201572320006

вриједност уговора 1.078,45 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 24.02.2020. 24..02.2021.

277 набавка робе отворни посупак

Синекс лабораторија д.о.о.                                                                                                          

4400833670002

вриједност уговора 764,00 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 25.02.2020. 25.02.2021.

278 набавка робе отворни посупак

Синекс лабораторија д.о.о.                                                                                                          

4400833670002

вриједност уговора 279,89 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 19.02.2020. 19.02.2021.

279 набавка робе отворни посупак

Кефо д.о.о.                                                                     

4403208220006

вриједност уговора 1.753,25 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 19.02.2020. 19.02.2021.

280 набавка услуга преговарачки посупак

Sampro Software д.о.о.                                                

4403708540007

вриједност уговора 17.599,86 КМ

период трајања:1 година

рок плаћања: 30 дана 10.11.2020. 10.11.2021.

281 набавка робе преговарачки посупак

Брома бел д.о.о.                                                                                     

44008839360005

вриједност уговора 470.400,00 КМ

период трајања:до коначне реализацијр 

уговора

рок плаћања: 15 дана 20.11.2020.

до коначне реализације 

уговора

282 набавка робе отворни посупак

Емген д.о.о.                                                                            

4202488150002

вриједност уговора 107.550,00 КМ

период трајања:4 мјесеца

рок плаћања: 15 дана 29.12.2020. 29.04.2021.

283 набавка робе отворни посупак

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001   

вриједност уговора 1.380.145,60 КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 20.03.2020. 20.03.2021.

284 набавка робе отворни посупак

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001   

вриједност уговора 20.210,10КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 20.03.2020. 20.03.2021.

285 набавка робе отворни посупак

Phoenix Pharama д.о.о.                                                                                                      

4400375940003

вриједност уговора 83.403,60КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 06.04.2020. 06.04.2021.

286 набавка робе отворни посупак

Тузлафарм д.о.о.                                                                             

4209034730009

вриједност уговора 45.900,00КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 06.04.2020. 06.04.2021.

287 набавка робе отворни посупак

Бањалукафарм-плус  д.о.о.                                                                                          

4403258750006

вриједност уговора 3.410,00КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 07.04.2020. 07.04.2021.

288 набавка робе отворни посупак

Evropa Lijek Pharma д.о.о.                                                                         

42016470770007

вриједност уговора 318.840,00КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 16.04.2020. 16.04.2021.

289 набавка робе отворни посупак

Evropa Lijek Pharma д.о.о.                                                                         

42016470770007

вриједност уговора 370,80 КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 16.04.2020. 16.04.2021.

290 набавка робе отворни посупак

Унифарм  д.о.о.                                                  

4209481750009

вриједност уговора 34.376,70 КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 06.04.2020. 06.04.2021.

291 набавка робе отворни посупак

Унифарм  д.о.о.                                                  

4209481750009

вриједност уговора 24.735,60КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 06.04.2020. 06.04.2021.

292 набавка робе отворни посупак

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001   

вриједност уговора 227.127,00КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 26.11.2020. 26.11.2021.
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293 набавка робе отворни посупак

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001   

вриједност уговора 227.127,00КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 26.11.2020. 26.11.2021.

294 набавка робе отворни посупак

Бањалукафарм-плус  д.о.о.                                                                                          

4403258750006

вриједност уговора 3.410,00КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 05.10.2020. 05.10.2021.

295 набавка робе отворни посупак

Pharma Maac д.о.о.                                             

4400963610001 

вриједност уговора 1.486.400,00КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 90 дана 10.08.2020. 10.08.2021.

296 набавка робе отворни посупак

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора 117.194,76КМ

период трајања:12 мјесеци

рок плаћања: 60 дана 17.11.2020. 17.11.2021.

297 набавка робе отворни посупак

Ена д.о.о.                                                            

4200037070002

вриједност уговора 6.239,00 КМ

период трајања:4 мјесеца

рок плаћања: 60 дана 17.07.2020. 17.11.2020.

298 набавка робе отворни посупак

Нестро Петрол  а.д.                                                                                                                

4400959260004

вриједност уговора 77.500,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 11.03.2020. 11.03.2021.

Набавка горива 

за Институт 

Бања Лука

299 набавка робе отворни посупак

Нестро Петрол  а.д.                                                                                                                

4400959260004

вриједност уговора 10.800,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 11.03.2020. 11.03.2021.

Набавка горива 

за РЦ Зворник

300 набавка робе отворни посупак

Нестро Петрол  а.д.                                                                                                                

4400959260004

вриједност уговора 8.000,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 11.03.2020. 11.03.2021.

Набавка горива 

за РЦ Добој

301 набавка робе отворни посупак

Нестро Петрол  а.д.                                                                                                                

4400959260004

вриједност уговора 6.950,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 11.03.2020. 11.03.2021.

Набавка горива 

за РЦ Источно 

Сарајево

302 набавка робе отворни посупак

Нестро Петрол  а.д.                                                                                                                

4400959260004

вриједност уговора 4.000,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 11.03.2020. 11.03.2021.

Набавка горива 

за РЦ Фоча

303 набавка робе отворни посупак

Нестро Петрол  а.д.                                                                                                                

4400959260004

вриједност уговора 5.810,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 15 дана 11.03.2020. 11.03.2021.

Набавка горива 

за РЦ Требиње

304 набавка услуга отворни посупак

Alphachrom  д.о.о.                                                        

4200953850005

вриједност уговора 64.988,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 11.12.2020. 11.12.2021.

305 набавка услуга отворни посупак

Аналитика д.о.о.                                                     

4200561260005

вриједност уговора 19.000,00 КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 09.12.2020. 09.12.2021.

306 набавка услуга отворни посупак

 Брома бел д.о.о.                                          

4400839360005                               

вриједност уговора 16.147,48КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 09.12.2020. 09.12.2021.

307 набавка услуга отворни посупак

Климатизација Јовић  с.п.                                                                                               

4510709920009

вриједност уговора 2.565,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 10.11.2020. 10.11.2021.

308 набавка услуга отворни посупак

Алтера  д.о.о.                                                                                

4400810890005

вриједност уговора 6.239,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 23.10.2020. 26.10.2021.

309 набавка услуга отворни посупак

Алф-ом  д.о.о.                                                                  

4400810890005

вриједност уговора 7.000,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 14.10.2020. 14.10.2021.

310 набавка услуга отворни посупак

Слобода с.п.                                                                               

506707830005

вриједност уговора 10.000,00КМ

период трајања: 1 година

рок плаћања: 30 дана 12.10.2020. 12.10.2021.

Датум: 31.12.2020.

Бр. протокола: 500- 9652/20
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