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1 набавка робе директни споразум
"Десигнм" с.п. Бања Лука 
4502404520008

вриједност уговора:  1.870,00 КМ
период трајања: 7 дана
рок плаћања: 10 дана

21.01.2019. 18.02.2019.

2 набавка услуга директни споразум
"Sampro software" д.о.о. Бања Лука 
4403708540007

вриједност уговора:  3.000,00 КМ
период трајања: 15 дана
рок плаћања: 7 дана

25.01.2019. 01.02.2019.

3 набавка робе директни споразум "Чако" с.п. Бања Лука 4510716620002
вриједност уговора:  1.923,08 КМ
период трајања: 15 дана
рок плаћања:  8 дана

16.01.2019. 31.01.2019.

4 набавка робе директни споразум
"Биосистеми" д.о.о. Сарајево 
4201648160003

вриједност уговора:  5.999,14 КМ
период трајања: 20 дана
рок плаћања: 8 дана

07.02.2019. 20.02.2019.

5 набавка робе директни споразум
"Микро+Поло" д.о.о. Сарајево 
4201572320006

вриједност уговора:  2.225,00 КМ
период трајања: 22 дана
рок плаћања: 30 дана

08.02.2019. 20.02.2019.

6 набавка робе директни споразум
"ДРВО‐Г" с.п. Градишка
4506710110005

вриједност уговора: 4.810,00 КМ
период трајања: 10 дана
рок плаћања: 8 дана

04.02.2019. 06.02.2019.

7 набавка услуга директни споразум
"Принт" д.о.о. Прњавор 
4403746630001

вриједност уговора:  1.440,00 КМ
период трајања: 8 дана
рок плаћања: 3 дана

11.02.2019. 11.02.2019.

8 набавка робе директни споразум
"Аванти" д.о.о. Бијељина 
4400400210007

вриједност уговора:  5.992,00 КМ
период трајања: 10 дана
рок плаћања: 8 дана

13.02.2019. 20.02.2019.

9 набавка услуга директни споразум
"Електро Рачић" д.о.о. Бања Лука
4400803760007

вриједност уговора:  5.000,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 10 дана

14.02.2019. до коначне реализације

10 набавка услуга директни споразум
"Чола" с.п. Бања Лука
4502468760002

вриједност уговора:  5.000,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 10 дана

10.04.2019. до коначне реализације

11 набавка робе директни споразум
"Medici.com" с.п. Бања Лука 
4502599780009

вриједност уговора:  150,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 7 дана

13.03.2019. до коначне реализације

12 набавка робе директни споразум
"Јела МД" д.о.о. Бања Лука
4401010470004

вриједност уговора:  3.697,00 КМ
период трајања: 15 дана
рок плаћања: 7 дана

12.03.2019. 01.04.2019.

13 набавка радова директни споразум "Топић" с.п. Прњавор 4509932640001
вриједност уговора:  5.890,00 КМ
период трајања: 7 дана
рок плаћања:  7 дана

18.03.2019. 22.03.2019.

14 набавка услуга директни споразум
"Електро‐Рачић" д.о.о. Бања Лука
4400803760007

вриједност уговора:  1.815,00 КМ
период трајања: 15 дана
рок плаћања: 7 дана

19.03.2019. 26.03.2019.

15 набавка услуга директни споразум
"GMTEL Logistics" д.о.о. Бања Лука
4403378650005

вриједност уговора:  6.000,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 8 дана

18.04.2019. до коначне реализације

16 набавка робе директни споразум
"Vivia office&home" д.о.о. Бања Лука 
4403834090009

вриједност уговора:  1.000,00 КМ
период трајања: 2 године
рок плаћања: 10 дана

03.01.2018. до коначне реализације

17 набавка услуга директни споразум
"Eco group" д.о.о. Бања Лука 
4403574240001

вриједност уговора:  4.000,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 30 дана

16.04.2019. до коначне реализације

18 набавка услуга директни споразум
"Alpha security" д.о.о. Бања Лука 
4402823510000

вриједност уговора:  1.000,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 10 дана

09.04.2019. до коначне реализације

19 набавка радова директни споразум
"Миго‐ЛД" д.о.о. Прњавор 
4403556690008

вриједност уговора:  3.960,00 КМ
период трајања: 7 дана
рок плаћања: 10 дана

28.03.2019. 01.04.2019.

20 набавка радова директни споразум
"Aqua‐system" д.о.о. Прњавор 
4403339830004

вриједност уговора:  5.480,00 КМ
период трајања: 7 дана
рок плаћања: 7 дана

10.04.2019. 12.04.2019.

Образац реализације уговора 
ЈЗУ Институт за јавно здравство, Јована Дучића 1, Бања Лука
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21 набавка услуга директни споразум
"Грид" с.п. Бања Лука
4510641940006

вриједност уговора:  5.500,00 КМ
период трајања: 30 дана
рок плаћања: 10 дана

12.04.2019. до коначне реализације

22 набавка робе директни споразум
"Јанковић монт" с.п. Бања Лука 
4508218890006

вриједност уговора:  1.410,26 КМ
период трајања: 15 дана
рок плаћања: авансно

11.04.2019. 18.04.2019.

23 набавка радова директни споразум
"Миго‐ЛД" д.о.о. Прњавор 
4403556690008

вриједност уговора:  4.750,00 КМ
период трајања: 7 дана
рок плаћања: 10 дана

12.04.2019. 15.04.2019.

24 набавка робе директни споразум
"Аутоцентар‐Меркур" д.о.о. Бања 
Лука 4400841420007

вриједност уговора:  3.001,69 КМ
период трајања: 30 дана
рок плаћања: 8 дана

18.04.2019. до коначне реализације

25 набавка радова директни споразум
"Миго‐ЛД" д.о.о. Прњавор 
4403556690008

вриједност уговора:  4.480,00 КМ
период трајања: 7 дана
рок плаћања: 10 дана

15.04.2019. 16.04.2019.

26 набавка робе директни споразум
"Јела МД" д.о.о. Бања Лука
4401010470004

вриједност уговора:  1.640,00 КМ
период трајања: 10 дана
рок плаћања: 7 дана

16.04.2019. 18.04.2019.

27 набавка услуга конкурентски захтјев
"Атос осигурање" а.д. Бања Лука 
4400423690006

вриједност уговора:  7.329,72 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: у ратама

18.03.2019. до коначне реализације

28 набавка услуга конкурентски захтјев
"Атос осигурање" а.д. Бања Лука 
4400423690006

вриједност уговора:  10.261,91 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: у ратама

19.04.2019. до коначне реализације

29 набавка вакцина отворени поступак
"Phoenix Pharma" д.о.o. Бијељина
4400375940003

вриједност уговора:  9.298,70 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 90 дана

28.02.2019. до коначне реализације

30 набавка вакцина отворени поступак
"Pharma maac" д.о.о. Сарајево
4400375940003

вриједност уговора:  13.942,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 90 дана

25.02.2019. до коначне реализације

31 набавка вакцина отворени поступак
"Pharma maac" д.о.о. Сарајево
4400375940003

вриједност уговора:  471.794,90 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 90 дана

25.02.2019. до коначне реализације

32 набавка вакцина
отворени поступак
(оквирни споразум)

"Pharma maac" д.о.о. Сарајево
4400375940003

вриједност оквирног споразума: 
4.459.200,00 КМ
период трајања: 3 године
рок плаћања: 90 дана

08.03.2019. до коначне реализације

вриједност уговора за 
2019. годину: 1.486.400,00 
КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 90 дана

33 набавка опреме отворени поступак
"Брома бел" д.о.о. Бања Лука 
4400839360005

вриједност уговора:  7.670,00 КМ
период трајања: 60 дана
рок плаћања: 15 дана

04.03.2019. до коначне реализације

34 набавка опреме отворени поступак
"Биосистеми" д.о.о. Сарајево 
4201648160003

вриједност уговора:  62.500,00 КМ
период трајања: 60 дана
рок плаћања: 15 дана

01.03.2019. до коначне реализације

35 набавка опреме отворени поступак
"Синекс лабораторија" д.о.о. Бања 
Лука 4400833670002

вриједност уговора:  30.050,00 КМ
период трајања: 60 дана
рок плаћања: 15 дана

05.03.2019. до коначне реализације

36 набавка опреме отворени поступак
"Аналитика" д.о.о. Сарајево 
4200561260005

вриједност уговора:  34.700,00 КМ
период трајања: 60 дана
рок плаћања: 15 дана

07.03.2019. до коначне реализације

37 набавка горива
отворени поступак
(оквирни споразум)

"Нестро петрол" д.о.о. Бања Лука 
4400959260004

вриједност оквирног споразума:  
231.120,00 КМ
период трајања: 2 године
рок плаћања: 15 дана

01.03.2019. до коначне реализације

оквирни споразум за 
Институт за јавно 
здравство Бања Лука и 
Регионалне центре

38 набавка горива отворени поступак
"Нестро петрол" д.о.о. Бања Лука 
4400959260004

вриједност уговора:  77.500,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 15 дана

01.03.2019. до коначне реализације
уговор за 2019. годину за 
Институт за јавно 
здравство Бања Лука

39 набавка возила отворени поступак
"Ц Ауто" д.о.о. Бања Лука 
4402721600004

вриједност уговора:  94.950,00 КМ
период трајања: 5 дана
рок плаћања: 10 дана

02.04.2019. 03.04.2019.
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40 набавка возила отворени поступак
"Гума М" д.о.о. Мостар 
4227111640008

вриједност уговора:  28.300,00 КМ
период трајања: 5 дана
рок плаћања: 10 дана

15.04.2019. 19.04.2019.

41 набавка вакцина отворени поступак
"Pharma Мaac" д.о.о. Сарајево
4200371130008

вриједност уговора:  185.250,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 90 дана

24.06.2019. 24.06.2020.

42 набавка вакцина отворени поступак
"Pharma Мaac" д.о.о. Сарајево
4200371130008

вриједност уговора:  37.050,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 90 дана

24.06.2019. 24.06.2020.

43 набавка вакцина отворени поступак
"Phoenix Pharma" д.о.o. Бијељина
4400375940003

вриједност уговора:  4.660,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 90 дана

27.06.2019. 27.06.2020.

44 набавка вакцина отворени поступак
"Phoenix Pharma" д.о.o. Бијељина
4400375940003

вриједност уговора:  2.796,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 90 дана

27.06.2019. 27.06.2020.

45 набавка вакцина отворени поступак
"Evropa Lijek Pharma" д.о.o. Сарајево
4201640770007

вриједност уговора:  370,80 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 90 дана

01.07.2019. 01.07.2020.

46 набавка опреме отворени поступак
"Биомедика" д.о.о. Сарајево
4201349680009

вриједност уговора:  49.000,00 КМ
период трајања: 60 дана
рок плаћања: 15 дана

13.06.2019. до коначне реализације

47 набавка опреме отворени поступак
"Синекс лабораторија" д.о.о. Бања 
Лука 4400833670002

вриједност уговора:  13.850,00 КМ
период трајања: 60 дана
рок плаћања: 15 дана

13.06.2019. до коначне реализације

48 набавка робе директни споразум
"Разонода пресс" д.о.о. Бања Лука 
4400996460005

вриједност уговора:  1.000,18 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 10 дана

30.05.2019. 30.05.2020.

49 набавка услуга директни споразум
"New sanatron" д.о.о. Нови Град 
4400759330008

вриједност уговора:  3.580,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 15 дана

07.06.2019. 07.06.2020.

50 набавка робе директни споразум
"Брома бел" д.о.о. Бања Лука 
4400839360005

вриједност уговора:  2.318,50 КМ
период трајања: 7 дана
рок плаћања: 15 дана

04.06.2019. 04.06.2019.

51 набавка услуга директни споразум
"Три бест" д.о.о. Бања Лука 
4400802520002

вриједност уговора:  960,00 КМ
период трајања: 1 година
рок плаћања: 15 дана

17.06.2019. 17.06.2020.

52 набавка робе директни споразум
"Ена" д.о.о. Сарајево
4200037070002

вриједност уговора:  1.889,00 КМ
период трајања: 7 дана
рок плаћања: 15 дана

10.06.2019. 10.06.2019.

53 набавка робе директни споразум
"Синекс лабораторија" д.о.о. Бања 
Лука 4400833670002

вриједност уговора:  1.150,00 КМ
период трајања: 40 дана
рок плаћања: 10 дана

14.06.2019. до коначне реализације

54 набавка робе директни споразум
"Брома бел" д.о.о. Бања Лука 
4400839360005

вриједност уговора:  2.500,00 КМ
период трајања: 7 дана
рок плаћања: 15 дана

25.06.2019. до коначне реализације

Бр. протокола: 500‐4303/19
Датум: 15.07.2019.
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