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           На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 11. став 6. Правилника о јавним набавкама Градске 

управе Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“ бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 

38/17 и 3/18) Градоначелник доноси  

 

 ОДЛУКУ  
О ИЗМЈЕНAMA И ДОПУНAMA ЈЕДИНСТВЕНОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ  ГРАДА БАЊАЛУКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

 

          Јединствени план јавних набавки Градске управе Града Бањалука за 2018. годину, 

донесен под бројем 12-Г-82/18 од 15.01.2018. године, 12-Г-1154/18 од 26.03.2018.године, 

12-Г-1283/18 од 4.04.2018.године, 12-Г-1718/18 од 25.04.2018. године, 12-Г-2047/18 од 

16.05.2018. године и 12-Г-2278/18 од 29.05.2018.године, мијења се и допуњава по захтјеву 

Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-370-3939/18 од 08.06.2018. године, 

Одјељења за комуналне послове (захтјев број 05-370-4024/18 од 19.06.2018 године и 05-370-

4024-1/18 од 20.06.2018.године), Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне 

територијалне ватрогасне јединице (захтјев број 16-81-18/18 од 22.06.2018.године), 

Oдјељења за образовање, здравство, омладину и спорт (захтјев број 15-30-сл-460/18 од 

25.06.2018.године): 

  

II 

Ставка Јединственог плана број 74. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Израда пројектне документације за комуналну инфраструктуру 

(дјечја игралишта, спортска игралишта, трим стазе и рекреација, чесме, фонтане, огласне и 

друге табле, сале ОШ ,,Б.Радичевић“ и ОШ ,,Свети Сава“, дворана Обилићево; објекат 

Банског двора  и др); шифра ЈРЈН 71000000-8; врста ЈН - услуге; врста поступка: 

конкурентски; процјењена вриједност ЈН 19.350,40 КМ; оквирни датум покретања поступка 

јун-децембар, извор финансијских средстава –2002262 511700 0620: не предвиђа се 

закључење оквирног споразума. 

 

III 

 

Ставка Јединственог плана број 90. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Замјена оштећеног  материјала, поправка и замјена накита и 

монтажа и демонтажа новогодишњих украса; шифра ЈРЈН 31000000-6; врста ЈН - услуге; 

врста поступка: конкурентски ; процјењена вриједност ЈН 47.008,50 КМ; оквирни датум 

покретања поступка друга половина септембар, оквирни датум закључења уговора 
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новембар; извор финансијских средстава –2002262 412700 0660: не предвиђа се закључење 

оквирног споразума. 

IV 

Ставка Јединственог плана број 95. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Израда  УТ документације, планова парцелације и УТУ за насеља-

реализација обавеза по уговорима са инвеститорима напомена као под рб. 91“;  шифра ЈРЈН 

71000000-8; врста ЈН - услуге; врста поступка: директни; процјењена вриједност ЈН 1.273,50 

КМ; оквирни датум покретања поступка јун-децембар, извор финансијских средстава –

2002261 511700 0620: не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

V 

 

          Ставка Јединственог плана број 97. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Израда изведбене пројектне документације за водоводе Мишин Хан, 

Липовац, Рекавице-Кола,“, Чокорска поља, Чесма 2, Пискавица, Соколовац, 

ул.Ј.Савиновића, насеље Барловци-Ново насеље, Далматинска улица, огранци Петра 

Великог, огранак Ловћенске, Ђурђевданска улица, насеље Шарговац-Циглане,Куљани и 

др“;  шифра ЈРЈН 71000000-8; врста ЈН - услуге; врста поступка: конкурентски; процјењена 

вриједност ЈН 15.350,40 КМ; оквирни датум покретања поступка јун-децембар, извор 

финансијских средстава –2002261 511700 0620 резервисање 2011: не предвиђа се 

закључење оквирног споразума. 

 

VI 

 

Ставка Јединственог плана број 99. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Израда изведбене пројектне документације за регулацију 

водотокова Шарговачки поток, Кочићев поток, Драгочајка и др.“;  шифра ЈРЈН 71000000-8; 

врста ЈН - услуге; врста поступка: конкурентски; процјењена вриједност ЈН 15.500,00 КМ; 

оквирни датум покретања поступка јун-децембар, извор финансијских средстава –2002261 

511700 0620: не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

VII 

 

 Ставка Јединственог плана број 101. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Израда изведбене пројектне документације за насеља-веза обавезе 

по уговорима са инвеститорима, напомена као под рб 91.“;  шифра ЈРЈН 71000000-8; врста 

ЈН - услуге; врста поступка: конкурентски; процјењена вриједност ЈН 2.547,00 КМ; оквирни 

датум покретања поступка јун-децембар, извор финансијских средстава –2002261 511700 

0620: не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

VIII 

 

Ставка Јединственог плана број 127. мијења се и гласи: 
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-„назив јавне набавке: „изградња водовода за подсистем „Рекавице 1, регионални водовод 

„Бањица“, изградња водовода „Пезића поље“ МЗ Поткозарје, изградња водовода Јагаре, 

изградња водовода Чесма, изградња водовода Пријечани, изградња водовода Зелени вир и 

други;  шифра ЈРЈН 45000000-7; врста ЈН - радови; врста поступка: отворени; процјењена 

вриједност ЈН 480.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга половина јуна; 

оквирни датум закључења уговора август, извор финансијских средстава –2002261 511100: 

не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

           IX 

 

Ставка Јединственог плана број 131. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „изградња канализација Лауш-Побрђе и други;  шифра ЈРЈН 

45000000-7; врста ЈН - радови; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 

200.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга половина јуна; оквирни датум 

закључења уговора август, извор финансијских средстава –2002261 511100 0630: не 

предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

X 

 

Ставка Јединственог плана број 138. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Инвестиционо одржавање,реконструкција и адаптација дјечјих 

вртића: Бубамара, 1.крајишке бригаде НО 1 и други;  шифра ЈРЈН 45000000-7; врста ЈН - 

радови; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 255.538,40 КМ; оквирни датум 

покретања поступка друга половина јуна; оквирни датум закључења уговора август, извор 

финансијских средстава –2002263 511200: не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

XI 

 

Ставка Јединственог плана број 146. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација објекта 

Банског двора;  шифра ЈРЈН 45000000-7; врста ЈН - радови; врста поступка: отворени; 

процјењена вриједност ЈН 2.136.752,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга 

половина јуна; оквирни датум закључења уговора август, извор финансијских средстава –

средства Владе РС по основу клириншког дуга по Одлуци Владе Републике Српске 04/1-

012-2-1076/18: не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

XII 

 

Ставка Јединственог плана број 148. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „набавка контејнера и канти за одлагање отпада;  шифра ЈРЈН 

34000000-7; врста ЈН - робе; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 

106.837,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга половина јуна; оквирни датум 

закључења уговора август, извор финансијских средстава –2002262 511300: не предвиђа се 

закључење оквирног споразума. 

 

 



4 

 

XIII 

 

Ставка Јединственог плана број 150. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Набавка ланчаница, спојног  и осталог материјала за  новогодишње 

украсе;  шифра ЈРЈН 31000000-6; врста ЈН - робе; врста поступка: конкурентски; процјењена 

вриједност ЈН 34.100,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина јула; 

оквирни датум закључења уговора септембар, извор финансијских средстава –2002262 

412400 0660: не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

XIV 

 

Ставка Јединственог плана број 250. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „набавка командно-спасилачког чамца;  шифра ЈРЈН 35000000-4; 

врста ЈН - робе; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 150.000,00 КМ; 

оквирни датум покретања поступка прва половина јула; оквирни датум закључења уговора 

септембар, извор финансијских средстава –ЗОП 511300 издаци за набавку постројења и 

опреме суфицит 2017 године: не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

XV 

 

Ставка Јединственог плана број 257. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „ЛОТ 1 -набавка обуће цивилне заштите;  шифра ЈРЈН 19000000-6; 

врста ЈН - робе; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 30.000,00 КМ; 

оквирни датум покретања поступка прва половина јула; оквирни датум закључења уговора 

септембар, извор финансијских средстава –516100 залихе материјала, роба, и ситног 

инвентара, амбалажа и сл: не предвиђа се закључење оквирног споразума; ЛОТ 2- набавка 

униформе ЦЗ и радних одијела за припаднике ЦЗ ;шифра ЈРЈН 19000000-6; врста ЈН - робе; 

врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 90.000,00 КМ; оквирни датум 

покретања поступка прва половина јула; оквирни датум закључења уговора септембар, 

извор финансијских средстава –516100 залихе материјала, роба, и ситног инвентара, 

амбалажа и сл: не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

XVI 

 

Ставка Јединственог плана број 289. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Израда и штампање Упуства за поступање грађана у случају 

елементарних непогода, водича и летака;  шифра ЈРЈН 79000000-4; врста ЈН - услуга; врста 

поступка: директни; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања 

поступка септембар, извор финансијских средстава –412700 расходи за стручне услуге: не 

предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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XVII 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке:,,Израда изведбене пројектне документације за водоснабдјевање 

насеља ,,Пезића поље“МЗ Поткозарје и др“ у Бања Луци;шифра ЈПЈН : 71000000-8 ; врста 

ЈН: услуге; врста поступка: директни; процјена вриједности ЈН : 6.000,00 КМ без ПДВ 

;оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна; оквирни датум закључења 

уговора:друга половина јула; потрошачка јединица/екон.код 2002261 511700 0620 

Резервисања 2011.; организациона јединица:ОКП 

 

XVIII 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке:,,Израда УТ документације за канализацију у дијелу Тузланске улице, 

у огранку Ул српских устаника и огранку Вида Њежића и др“; шифра ЈПЈН:71000000-8; 

врста ЈН: услуге; врста поступка: директни ; процјена вриједности ЈН: 2.500,00 КМ без ПДВ 

;оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна; оквирни датум закључења 

уговора:друга половина јула; потрошачка јединица/екон.код 2002261 511700 

;организациона јединица:ОКП 

XIX 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке:,,Израда УТУ и изведбене пројектне документације  за канализацију 

у дијелу улица Вида Симурџића, Мис Аделине Ирби, Мањачкој улици и др “; шифра ЈПЈН 

:71000000-8; врста ЈН: услуге; врста поступка: директни ; процјена вриједности ЈН : 6.000,00 

КМ без ПДВ ;оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна; оквирни датум 

закључења уговора:друга половина јула; потрошачка јединица/екон.код 2002261 511700 

;организациона јединица:ОКП 

 

XX 

 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 

  

-„назив јавне набавке: Изградња јавне расвјете у МЗ Куљани, Шарговац, Стратинска, 

Радосавска, Стричићи, Кола, Бистрица, Горња Пискавица, Јаруга.; шифра ЈПЈН:45000000-

7; врста ЈН: радови; врста поступка: конкурентски ; процјена вриједности ЈН : 59.830,00 КМ 

без ПДВ ;оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна; оквирни датум 

закључења уговора:друга половина јула; потрошачка јединица/екон.код 2002261 511100 

;организациона јединица:ОКП 
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XXI 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: Израда  изведбене пројектне документације за канализацију у дијелу 

Тузланске улице, у огранку Ул српских устаника и огранку Вида Њежића и др“; шифра 

ЈПЈН :71000000-8; врста ЈН: услуге; врста поступка: директни ; процјена вриједности ЈН : 

4.200,00 КМ без ПДВ ;оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна; оквирни 

датум закључења уговора:друга половина јула; потрошачка јединица/екон.код 2002261 

511700 ;организациона јединица:ОКП 

 

XXII 

 

 У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: Реконструкција друштвеног дома Љубачево“.; шифра ЈПЈН 

:45000000-7; врста ЈН: радови; врста поступка: преговарачки ; процјена вриједности ЈН : 

12.820,00 КМ без ПДВ ;оквирни датум покретања поступка: прва половина јула; оквирни 

датум закључења уговора:друга половина јула; потрошачка јединица/екон.код 2002263 

511200 ;организациона јединица:ОКП 

 

 

XXIII 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка: 

  

-„назив јавне набавке: Набавка и постављање разводних ормара и носача за заставице „ 

шифра ЈПЈН : 31000000-6 ; врста ЈН: робе; врста поступка: директни; процјена вриједности 

ЈН :6.000,00 КМ без ПДВ ;оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна; 

оквирни датум закључења уговора:друга половина јула; потрошачка јединица/екон.код 

2002262 511300 0620; организациона јединица:ОКП 

 

XXIV 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка: 

  

-„назив јавне набавке: Израда идејног пројекта за шаховска игралишта“ шифра ЈПЈН : 

71000000-8 ; врста ЈН: услуге; врста поступка: конкурентски; процјена вриједности ЈН 

:2.000,00 КМ без ПДВ ;оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна; оквирни 

датум закључења уговора:друга половина јула; потрошачка јединица/екон.код 2002262 

511700 0620; организациона јединица:ОКП 

 

XXV 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка: 
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-„назив јавне набавке: Израда УТУ и идејног пројекта за ограђивање дјечјих игралишта и 

зелених површина на подручју Града(код вртића Цврчак и др)“ шифра ЈПЈН : 71000000-8 ; 

врста ЈН: услуге; врста поступка:  директни; процјена вриједности ЈН :6.000,00 КМ без ПДВ 

;оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна; оквирни датум закључења 

уговора:друга половина јула; потрошачка јединица/екон.код 2002262 511700 0620; 

организациона јединица:ОКП 

XXVI 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка: 

  

-„назив јавне набавке:“Извођење радова на промјени намјене пословног простора у склопу 

постојећег колективног стамбено - пословног објекта у простор намјењен за предшколску 

установу - дјечји вртић број 61 у Бања Луци “ шифра ЈПЈН : 45000000-7 ; врста ЈН: радови 

; врста поступка:  директни; процјена вриједности ЈН :6.000,00 КМ без ПДВ ;оквирни датум 

покретања поступка: друга половина јуна; оквирни датум закључења уговора:друга 

половина јула; потрошачка јединица/екон.код 2002263 512000 0620; организациона 

јединица:ОКП 

XXVII 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке:“Ажурирање и контролисање постојећег стања и проширивање 

обухвата“ шифра ЈПЈН : 79000000-4; врста ЈН: услуге ; врста поступка:  преговарачки без 

објаве обавјештења о набавци; процјена вриједности ЈН :42.735,00 КМ без ПДВ ;оквирни 

датум покретања поступка: друга половина августа; оквирни датум закључења 

уговора:друга половина септембра; потрошачка јединица/екон.код 2002261 412700 0660; 

организациона јединица:ОКП 

XXVIII 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: “Санација лифтова ЗЕВ-а“ шифра ЈПЈН : 45000000-7; врста ЈН: 

радови ; врста поступка:  конкурентски; процјена вриједности ЈН :55.500,00 (42.735,00 КМ 

без ПДВ учешће Града и 12.765,00 учешће ЗЕВ-а); оквирни датум покретања поступка: 

друга половина августа; оквирни датум закључења уговора:друга половина септембра; 

потрошачка јединица/екон.код 2002263 415200 0660; организациона јединица:ОКП 

XXIX 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке:“Изградња објекта МЗ и Полицијске станице Лауш“ шифра ЈПЈН : 

45000000-7; врста ЈН: радови; врста поступка:  отворени; процјена вриједности ЈН 

:705.983,00 КМ без ПДВ ;оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна; оквирни 
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датум закључења уговора:друга половина августа; потрошачка јединица/екон.код 2002263 

511100 0660; организациона јединица:ОКП 

XXX 

У Јединствени план додаје се нова ставка: 

  

-„назив јавне набавке: ,,Издаци за набавку постројења и опреме - фискултурна сала 

Техничке школе“ шифра ЈПЈН : 31000000-6 ; врста ЈН: робе; врста поступка:  отворени; 

процјена вриједности ЈН :85.470,00 КМ без ПДВ ;оквирни датум покретања поступка: друга 

половина августа; оквирни датум закључења уговора:друга половина септембра; 

потрошачка јединица/екон.код 2002263 511300 0810; организациона јединица:ОКП 

 

XXXI 

У Јединствени план додаје се нова ставка: 

  

-„назив јавне набавке: Изградња Храма-израда патоса храма у насељу Врбања“; врста 

поступка: ,,конкурентски“процјењена вриједност јавне набавке: 10.000,00 KM без ПДВ-а, 

оквирни датум покретања поступка: јули 2018;  врста јавне набавке: радови; шифра јавне 

набавке: 45000000-7; Извор финансирања:,,донација Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине“ ( Одлука К-8-41-1-1304-10/17 од 19.06.2017. По Пројекту 

обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре за расељена лица )“ не предвиђа 

се закључење оквирног споразума. 

 

XXXII 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „пружање услуга превоза панорамским аутобусом“; врста ЈН - 

услуге; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; 

оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна, оквирни датум закључења 

уговора: друга половина јула, извор финансијских средстава 2002272 414100 0411-

субвенције за јавни превоз, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

 

XXXIII 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „одржавање јавне хигијене на подручју града Бањалука-прање 

саобраћајних површина“; врста ЈН - услуге; врста поступка: отворени; процјењена 

вриједност ЈН 128.205,00 КМ; оквирни датум покретања поступка: друга половина јуна, 

оквирни датум закључења уговора: друга половина јула, извор финансијских средстава 

2002262 412800 262119, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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XXXIV 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „кречење просторија ватрогасних домова Лазарево и Центар“;врста 

ЈН - услуге; врста поступка: директни; процјењена вриједност ЈН 4.000,00 КМ; оквирни 

датум покретања поступка: друга половина јуна, оквирни датум закључења уговора: друга 

половина јула, извор финансијских средстава 412 500 расходи за текуће одржавање, не 

предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

XXXV 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Сервис командних возила Duster“;врста ЈН - услуге; врста поступка: 

директни; процјењена вриједност ЈН 1.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка: 

друга половина јуна, оквирни датум закључења уговора: друга половина јула, извор 

финансијских средстава   ЗОП 412 500 расходи за текуће одржавање, не предвиђа се 

закључење оквирног споразума. 

 

XXXVI 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Сервис командних возила Hundai“;врста ЈН - услуге; врста поступка: 

директни; процјењена вриједност ЈН 1.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка: 

друга половина јуна, оквирни датум закључења уговора: друга половина јула, извор 

финансијских средстава   ЗОП 412 500 расходи за текуће одржавање, не предвиђа се 

закључење оквирног споразума. 
 

XXXVII 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „ангажовање теретних моторних возила (кипера-грајфера) ради 

одвоза наноса и муља, у случају преузимања превентивних мјера које настану као 

посљедица елементарних непогода“; врста ЈН - услуге; врста поступка: директни; 

процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка: друга 

половина јуна, оквирни датум закључења уговора: друга половина јула, извор финансијских 

средстава 416 100 дознаке за санацију штета од елементарних непогода, не предвиђа се 

закључење оквирног споразума. 

 

 

XXXVIII 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „израда идејних пројеката и УТУ за теретане у природи“;врста ЈН - 

услуге; врста поступка: директни; процјењена вриједност ЈН 2.800,00 КМ; оквирни датум 
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покретања поступка: друга половина јула, оквирни датум закључења уговора: друга 

половина августа, извор финансијских средстава 511 300 0820 потрошачка јединица 

2002290 Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, не предвиђа се закључење 

оквирног споразума. 

 
XXXIX 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „санација и поправка дијела равног крова на објекту Дома 

омладине“;врста ЈН - радови; врста поступка: директни; процјењена вриједност ЈН 2.850,00 

КМ; оквирни датум покретања поступка: друга половина јула, оквирни датум закључења 

уговора: друга половина августа, извор финансијских средстава  текуће одржавање „Дома 

омладине“ 412 500 0860 потрошачка јединица 2002290 Одјељење за образовање, здравство, 

омладину и спорт, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

     XL 

Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 

Одјељењe за саобраћај и путеве, Одјељењe за комуналне послове, Одсјек за послове 

цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице и Oдјељење за 

образовање, здравство, омладину и спорт како би исти благовремено поднијели захтјев за 

провођење поступка јавне набавке. 

 

 

XLI 

 

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

  

Број: 12-Г-2907/18   

Дана: 06.07.2018. године  

 

 

 

                                                                                                      

     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

       Мр Игор Радојичић с.р. 

 

 

 


