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            На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и члана 10. 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, 3/18 и 4/19) Градоначелник доноси  
 
 ОДЛУКУ  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЈЕДИНСТВЕНОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ  ГРАДА БАЊАЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I 
 

          Јединствени план јавних набавки Градске управе Града Бањалука за 2019. годину, 
донесен под бројем 12-Г-119/19 од 16.01.2019. године, 12-Г-941/19 од 20.03.2019. године,  
12-Г-1161/19 од 02.04.2019. године, 12-Г-1476/19 од 19.04.2019. године и 12-Г-1578/19 од 
25.04.2019. године, мијења се и допуњава по захтјеву Одјељења за комуналне послове 
(захтјев број 05-380-сл/19 од 28.05.2019. године), Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев 
број 13-370-сл/19 од 28.05.2019. године), Одсјека за послове цивилне заштите и 
професионалне територијалне ватрогасне јединице (захтјев број 16-81-9/19 од 27.05.2019. 
године), Одјељења за локални економски развој (захтјев број 14-30-597/2019 од 28.05.2019. 
године), Службе за заједничке послове (захтјев број 11-054-177-1/2019 од 24.05.2019. 
године), Одјељења за образовање здравство, омладину и спорт (захтјев број 15-30-сл-
146/2019 од 25.04.2019 и 15-СЛ-187/19 од 30.05.2019. године), Кабинета градоначелника 
(захтјев број 12-К-1811/19 од 23.05.2019. године), Одсјека за информатику (захтјев број 17-
054-сл/19 од 30.05.2019. године).  
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Израда  рјешења о утврђивању висине комуналне накнаде за период 
01.01.2020-31.12.2024.годинe и израда уплатница за 2020.годину “ врста јавне набавке: 
услуге;оквирни споразум: НЕ ;извор финансирања 2002261 412700; врста поступка 
:преговарачки; процјењена вриједност: 42.735,00 КМ; почетак јавне набавке: прва половина 
јуна; 

III 
 
         Ставка 62. ЈПЈН мијења се и гласи :   

 
-„назив јавне набавке: „Изградња водовода Рекавице, водовода у насељима Лауш, 
Петрићевац, Обилићево и др.“; врста ЈН радови; процјењена вриједност 423.931,60 КМ; 
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врста поступка: отворени; извор финансијских средстава 2002261-511100-0630, не предвиђа 
се закључење оквирног споразума. 

IV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Изградња канализације у насељима Ада , Врбања, Куљани и др“ 
врста јавне набавке: радови; шифра ЈПЈН: 45000000-7; врста поступка : отворени;  
процјењена вриједност 101.367,50 КМ   ; почетак јавне набавке: друга половина маја; 
подјела на лотове: ДА ; оквирни споразум :НЕ; извор финансирања: 2002261 511100 ; 
 

V 
 

       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Изградња јавне расвјете  у улици Александра I Карађорђевића 
(насеље Мотике), Београдској,.... „врста јавне набавке: радови; шифра ЈПЈН: 45000000-7; 
врста поступка :отворени;  процјењена вриједност : 94.017,00 КМ ; почетак јавне набавке: 
друга половина маја; подјела на лотове: НЕ ; оквирни споразум :НЕ; извор финансирања: 
2002261 511100; 

VI 
 

      У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ЛОТ 1 ,,Изградња и прибављање објеката – извођење радова за 
постављање видео надзора“ и ЛОТ 2 „Обезбјеђивање услуге преноса података од камера до  
Центра“; врста јавне набавке: радови; шифра ЈПЈН: 45000000-7; врста поступка :отворени;  
процјењена вриједност 128.205 ,00 КМ; почетак јавне набавке: прва половина  јуна; подјела 
на лотове: НЕ ; оквирни споразум :НЕ; извор финансирања:2002261 511100 ; 

 
VII 

 
      Ставка 83. ЈПЈН мијења се и гласи:  

 
-„назив јавне набавке: „Набавка контејнера и канти за одлагање отпада, подјела на лотове“, 
процјењена вриједност 138.487,00  КМ; врста ЈН робе; врста поступка: отворени; оквирни 
датум покретања јавне набавке прва половина јуна; извор финансијских средстава 2002262 
511300 262019, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
VIII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: ,,Набавка контејнера за одлагање отпада запремине  5 m3 и више“ ; 
процјењена вриједност : 6.000,00 КМ; врста набавке: робе;шифра ЈПЈН: 34000000-7; врста 
поступка: директни споразум; почетак јавне набавке : друга половина маја ; подјела на 
лотове:НЕ; оквирни споразум:НЕ;извор финанасирања: 2002262 511300; 
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IX 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: ,,Набавка и постављање подземних контејнера запремине 5 м3 са 
системом за пражњење - ком 3“, процјењена вриједност 35.000,00 КМ; врста набавке: робе; 
шифра ЈПЈН: 34000000-7; врста поступка: конкурентски поступак;почетак јавне набавке : 
прва  половина јула ; подјела на лотове:НЕ; оквирни споразум:НЕ;извор финанасирања: 
2002262 511300;     
 

X 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: ,,Набавка  декоративне расвјете  за новогодишње и друге празнике  и 
манифестације (ул.Петра 1. Карађорђевића и др)“ ; врста јавне набавке : робе; шифра ЈПЈН: 
34000000-7; врста поступка: отворени; процјењена вриједност : 106.837,60 КМ; почетак 
јавне набавке : друга половина јуна  ; оквирни споразум:НЕ; извор финанасирања: 2002262 
412400; 
 

XI 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња  објекта ,,Азил за псе-прва фаза“ ; процјењена вриједност: 
85.470,00 КМ; врста јавне набавке : радови; шифра ЈПЈН: 45000000-7;врста поступка: 
отворени; почетак јавне набавке :прва половина јуна; подјела на лот-ове: НЕ; оквирни 
споразум:НЕ;извор финанасирања: 2002262 511100;  
 

XII 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња  2 билборда “ ; процјењена вриједност : 94.017,00 КМ; 
врста јавне набавке : радови; шифра у ЈПЈН:45000000-7; врста поступка: отворени; почетак 
јавне набавке :прва половина јуна; подјела на лот-ове: НЕ; оквирни споразум:НЕ;извор 
финанасирања: 2002262 511100; 

XIII 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња прикључака објектима у Куљанима“; процјењена 
вриједност : 55.555,50 КМ; врста јавне набавке : радови; шифра ЈПЈН: 45000000-7; врста 
поступка: конкурентски; почетак јавне набавке :прва половина јуна ; подјела на лот-ове: 
НЕ; оквирни споразум:НЕ; извор финанасирања: 2002263 415200; 
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XIV 
 
        Ставка 79. ЈПЈН мијења се и гласи:  

 
-„назив јавне набавке: „Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација 
друштвених домова Крмине, Мишин Хан и др“, врста јавне набавке : радови;шифра ЈН: 
45000000-7; врста поступка: отворени; процјењена вриједност износи 427.350,00 КМ, 
подјела на лот-ове: ДА; оквирни споразум:НЕ;извор финанасирања: 2002263 511200;  
 

XV 
 
        Ставка 74. ЈПЈН мијења се и гласи:  
 
-„назив јавне набавке: „Изградња и реконструкција вреловода Зелени мост и други“, врста 
јавне набавке : радови;шифра ЈН: 45000000-7; врста поступка: отворени; процјењена 
вриједност износи 162.393,00 КМ, подјела на лот-ове: ДА; оквирни споразум:НЕ;извор 
финанасирања: 2002263 511100; 
 

XVI 
 
        Ставка 8. ЈПЈН мијења се и гласи:  
 
-„назив јавне набавке: „Текуће одржавање фонтана, јавних чесми и тушева на подручју 
града“, врста јавне набавке : услуге; шифра ЈН: 50000000-5; врста поступка: отворени; 
процјењена вриједност износи 341.880,00 КМ, оквирни датум покретања поступка јавне 
набавке мај; оквирни споразум:ДА, на четири године; извор финанасирања: 2002262 412500 
262103; 
 

XVII 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: ,,Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација  дјечијег 
вртића у улици 1. крајишке бригаде НО 1 у Бањалуци“; процјењена вриједност : 140.170,00 
КМ; врста јавне набавке : радови; шифра ЈПЈН: 45000000-7; врста поступка: отворени; 
почетак јавне набавке : прва половина маја ; подјела на лотове НЕ;  извор финанасирања: 
2002263 511200; 
 

XVIII 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: ,,Опремање дјечјих вртића“; процјењена вриједност: 34.188,00 КМ; 
врста набавке : робе; шифра ЈПЈН : 34000000-7; подјела на лот-ове :НЕ;врста поступка: 
отворени; почетак јавне набавке: прва половина јула; извор финансирања: 2002263 511300;  
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XIX 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: ,,Опремање фискултурне сале Техничке школе“; процјењена 
вриједност: ,85.470,00 КМ; врста набавке:робе; шифра ЈПЈН:34000000-7 подјела на лот-ове 
:НЕ; врста поступка: отворени; почетак јавне набавке: прва половина јуна; извор 
финансирања: 2002263 511300 

XX 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке : „Израда идејног пројекта за парковске површине“; врста набавке : 
услуге; шифра ЈПЈН:71000000-7; врста поступка: директни; процјењена вриједност: 
6.000,00 КМ;  извор финансирања:  2002262 412700;  
 

XXI 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке : ЛОТ 1,,Израда урбанистичко техничких услова за доградњу 
ОШ,,Милош Црњански на Петрићевцу“ и ЛОТ 2: ,,Израда главног пројекта за доградњу 
ОШ,,Милош Црњански на Петрићевцу;процјењена вриједност ; 7.692,30 КМ; врста 
поступка: конкурентски ; почетак јавне набавке :прва половина јуна; извор финансирања: 
202263 487200;  
 

XXII 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке : Израда главног пројекта секундарне водоводне мреже на сеоском 
подручју –заселак Бркићи, подсистем ,,Звијезда“; врста набавке:услуге; шифра ЈН: 
71000000-8; врста поступка: директни; процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; извор 
финансирања: резервисања 2011. 2002271 511700;  
 

XXIII 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке : ,,Набавка са уградњом  покретне аутоматске рампе са системом за 
наплату на објекту јавног тоалета “; врста јавне набавке : радови; шифра ЈПЈН:45000000-7; 
процјењена вриједност:12.820,00 КМ; врста поступка: конкурентски; почетак јавне набавке: 
прва половина јула; извор финансирања: 2002262 511100;  
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XXIV 
 

        Ставка 57. ЈПЈН мијења се и гласи:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда емајлираних табли за обиљежавање назива улица, тргова, 
знакова забране, табли обавјештења и поцинчаних стубова те монтажа истих и уградња 
стубова на подучју града Бањалука“; врста јавне набавке : радови; шифра ЈПЈН:45000000-
7; процјењена вриједност: 25.641,00 КМ; врста поступка: отворени; оквирни споразум ДА, 
на двије године; извор финансирања: 2002262 511100 262032; 
 

XXV 
 
        Ставка 72. ЈПЈН мијења се и гласи:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња амбуланте, дјечјег вртића и МЗ Петрићевац“; врста јавне 
набавке : радови; шифра ЈПЈН:45000000-7; процјењена вриједност: 1.666.666,70 КМ; врста 
поступка: отворени; набавка се проводи по обезбјеђењу средстава финансирања од Владе 
Републике Србије; 
 

XXVI 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке : ,,Израда елабората о методологији планирања система зелених 
површина Бања Луке - биотехничка основа“; процјењена вриједност:4.273,50КМ;  врсте 
поступка; директни; подјела на лот-ове : НЕ; почетак јавне набавке: прва половина 
јула;извор финанасирања: 2002263 415200; 
 

XXVII 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке : ,,Израда елабората о методологији планирања система зелених 
површина Бања Луке - просторно-информациона и урбанистичка основа“; процјењена 
вриједност: 4.273,50КМ;  врсте поступка; директни;подјела на лот-ове : НЕ; почетак јавне 
набавке: прва половина јула; извор финанасирања: 2002263 415200;  
 

XXVIII 
 

       У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке : ,,Израда Студије одрживог управљања термо-енергетским 
ресурсима Бања Луке“; процјењена вриједност : 6.000,00КМ;  врсте поступка; директни; 
подјела на лот-ове : НЕ; почетак јавне набавке: прва половина јула; извор финанасирања: 
2002263 412700;  
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XXIX 
 
       У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке : ,,Израда  елабората о начину реализације система за третирање 
отпадних вода“; процјењена вриједност: 9.402,00,00 КМ; врсте поступка; конкурентски; 
подјела на лот-ове : НЕ; почетак јавне набавке:прва половина јула; извор финанасирања: 
2002263 412700;  
 

XXX 
 
       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : ,,Мале интервенције у простору“ ; процјењена вриједност:42.735,00 
КМ;  врсте поступка; конкурентски ; подјела на лот-ове ;ДА; извор финанасирања: 2002262 
412800;  

XXXI 
 
        Ставка 77. ЈПЈН мијења се и гласи:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација спортских 
објеката“; врста јавне набавке : радови; шифра ЈПЈН:45000000-7; процјењена вриједност: 
59.217,00 КМ; врста поступка: преговарачки; оквирни споразум НЕ, извор финансирања: 
2002263 511200 263003; 
 

XXXII 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Израда урбанистичко-техничких услова и Главног пројекта за 
изградњу Улице Милана Ракића (тротоари), шифра ЈРЈН: 71000000-8, Врста ЈН: услуге, 
врста поступка: конкурентски, процјењена вриједност: 6.837,60 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – прва половина јула, оквирни датум закључења уговора – друга 
половина августа, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-
0620, организациона јединица: ОСП;  
 

XXXIII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Израда урбанистичко-техничких услова и Главног пројекта за 
изградњу тротоара у Улици Тешана Подруговића, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: 
услуге, врста поступка: конкурентски, процјењена вриједност: 6.837,60 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – прва половина јула, оквирни датум закључења уговора – друга 
половина августа, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-
0620, организациона јединица: ОСП;  
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XXXIV 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Измјена и допуна урбанистичко-техничких услова за изградњу 
дијела Источног транзита од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, шифра ЈРЈН: 
71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 2.991,45 
КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина јуна, оквирни датум закључења 
уговора – прва половина јула, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 
2002271-511700-0620, организациона јединица: ОСП; 
 

XXXV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Израда урбанистичко-техничких услова за наставак изградње 
саобраћајнице до центра насеља Пријечани, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, 
врста поступка: директни, процјењена вриједност: 4.273,50 КМ, оквирни датум покретања 
поступка – прва половина јула, оквирни датум закључења уговора – друга половина августа, 
оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-0620, организациона 
јединица: ОСП;  
 

XXXVI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу приступне 
саобраћајнице у Улици Деспота Стефана Лазаревића, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: 
услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – прва половина јуна, оквирни датум закључења уговора – прва 
половина јула, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-0620, 
организациона јединица: ОСП; 
 

XXXVII 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Измјена и допуна Главног пројекта за изградњу дијела Источног 
транзита од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: 
услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – прва половина јула, оквирни датум закључења уговора – прва 
половина августа, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-
0620, организациона јединица: ОСП;  
 

XXXVIII 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Израда Главног пројекта за наставак изградње саобраћајнице до 
центра насеља Пријечани, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: 
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директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга 
половина августа, оквирни датум закључења уговора – друга половина септембра, оквирни 
споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-0620, организациона 
јединица: ОСП;  

 
XXXIX 

 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Израда Главног пројекта за изградњу приступне саобраћајнице у 
Улици Деспота Стефана Лазаревића, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста 
поступка: директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања 
поступка – прва половина јула, оквирни датум закључења уговора – друга половина јула, 
оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-0620, организациона 
јединица: ОСП;  
 

XL 
 
        Ставка 77. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 

-„назив јавне набавке : Израда Главног пројекта за изградњу моста у насељу Долац, шифра 
ЈРЈН: 71000000-8,врста ЈН: услуге, врста поступка: отворени, процјењена вриједност: 
42.735,04 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина октобра, оквирни датум 
закључења уговора – друга половина новембра, оквирни споразум: не, извор финансијских 
средстава: 2002271-511700-0620, организациона јединица: ОСП;  
 

XLI 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Стручни надзор на извођењу радова на изградњи моста у насељу 
Српске топлице, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: конкурентски, 
процјењена вриједност: 8.547,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга половина 
јуна, оквирни датум закључења уговора – друга половина августа, оквирни споразум: не, 
извор финансијских средстава: 2002271-511100-0451, организациона јединица: ОСП;  
 

XLII 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Пројектантски надзор на извођењу радова на изградњи моста у 
насељу Српске топлице, Шифра ЈРЈН: 71000000-8, Врста ЈН: услуге, врста поступка: 
директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга 
половина јуна, оквирни датум закључења уговора – друга половина августа, оквирни 
споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511100-0451, организациона 
јединица: ОСП;  
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XLIII 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Стручни надзор над извођењем радова на изградњи  саобраћајнице 
- продужетку "Паралеле" преко економије до Санске улице са припадајућпм 
инфраструктуром у Бања Луци, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: 
конкурентски, процјењена вриједност: 12.820,05 KM, оквирни датум покретања поступка – 
прва половина јуна, оквирни датум закључења уговора – прва половина августа, оквирни 
споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511100-0451, организациона 
јединица: ОСП;  

XLIV 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Стручни надзор над извођењем радова на наставку изградње 
пјешачке зоне од Улице Бана Лазаревића према Народном позоришту РС (Паркић - II фаза), 
шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена 
вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина јуна, оквирни 
датум закључења уговора – прва половина јула, оквирни споразум: не, извор финансијских 
средстава: 2002271-511100-0451, организациона јединица: ОСП;  
 

XLV 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Изградња моста у насељу Српске  Топлице, Шифра ЈРЈН: 71000000-
8, Врста ЈН: радови, врста поступка: отворени, процјењена вриједност: 1.709.401,71 KM, 
оквирни датум покретања поступка – прва половина јула, оквирни датум закључења 
уговора – прва половина септембра, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 
2002271-511100-0451, организациона јединица: ОСП;  
 

XLVI 
 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Изградња приступне саобраћајнице у Улици Деспота Стефана 
Лазаревића, Шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: радови, врста поступка: отворени, 
процјењена вриједност: 213.675,21 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва 
половина јула, оквирни датум закључења уговора – прва половина септембра, оквирни 
споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511100-0451, организациона 
јединица: ОСП;  

XLVII 
 

            Ставка 109. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 

-„назив јавне набавке :Додатни радови на изградњи Зеленог моста преко ријеке Врбас са 
приступном саобраћајницом у Улици Гаврила Принципа и реконструкцији Улице Бранка 
Мораче до споја са Козарском улицом, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: радови, врста 
поступка: преговарачки, процјењена вриједност:  375.770,52 КМ, оквирни датум покретања 



11 

 

поступка – прва половина јуна, оквирни датум закључења уговора – прва половина јула, 
оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511100-0451, организациона 
јединица: ОСП;  

 
XLVIII 

 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Санација клизишта и изградња дијела саобраћајнице у насељу 
Пријечани, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: радови, врста поступка: отворени, 
процјењена вриједност: 811.965,81 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва 
половина јуна, оквирни датум закључења уговора – прва половина августа, оквирни 
споразум: не, извор финансијских средстава: 2002272-511200-0451, организациона 
јединица: ОСП; 
 

XLIX 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Наставак изградње пјешачке зоне од Улице Бана Лазаревића према 
Народном позоришту РС (Паркић - II фаза), шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: радови, 
врста поступка: отворени, процјењена вриједност: 1.025.641,02 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – прва половина јуна, оквирни датум закључења уговора – друга 
половина јула, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002272-511200-0451, 
организациона јединица: ОСП;  

L 
 
       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Изградња  саобраћајнице – продужетак "Паралеле" преко економије 
до Санске улице са припадајућпм инфраструктуром у Бања Луци, шифра ЈРЈН: 71000000-8, 
врста ЈН: радови, врста поступка: отворени, процјењена вриједност: 2.136.752,13 КМ, 
оквирни датум покретања поступка – прва половина јуна, оквирни датум закључења 
уговора – прва половина августа, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 
Влада РС - ЈП ''Путеви Републике Срспке'' д.о.о., Организациона јединица: ОСП; 
 

LI 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова, 
тротоара и локалних путева на подручју Града у зимском периоду, шифра ЈРЈН: 71000000-
8, врста ЈН: радови, врста поступка: отворени, процјењена вриједност: 5.470.085,47 КМ, 
оквирни датум покретања поступка – друга половина јуна, оквирни датум закључења 
уговора – друга половина августа, оквирни споразум: да (4. године), подјела на лотове: да, 
извор финансијских средстава: 2002272-412800-0451, организациона јединица: ОСП;  
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LII 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Припремање и опремање земљишта на локацији угао Пионирске 
улице и Улице Браће Југовића у Бања Луци, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: радови, 
врста поступка: конкурентски, процјењена вриједност: 25.641,02 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – прва половина јуна, оквирни датум закључења уговора – прва 
половина јула, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511100-0660, 
организациона јединица: ОСП 

LIII 
 

        Ставка 96. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 

-„назив јавне набавке: Реконструкција градских улица – пјешачка стаза спој Улице Босе 
Живковић – Санска и проширење Улице Момчила Поповића, Шифра ЈРЈН: 71000000-8, 
врста ЈН: радови, врста поступка: отворени, процјењена вриједност: 188.034,18 КМ, 
оквирни датум покретања поступка – прва половина јуна, оквирни датум закључења 
уговора – друга половина јула, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 
2002272-511200-0451, организациона јединица: ОСП;  
 

LIV 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Набавка соли за зимску службу, шифра ЈРЈН: 34000000-7, врста ЈН: 
робе, врста поступка: отворени, процјењена вриједност: 1.367.521,37 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – друга половина јуна, оквирни датум закључења уговора – друга 
половина августа, оквирни споразум: да (четири године), извор финансијских средстава: 
2002272-516100-0451, организациона јединица: ОСП;  
 

LV 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Набавка паук возила, шифра ЈРЈН: 34000000-7, врста ЈН: робе, врста 
поступка: отворени, процјењена вриједност: 213.675,21 КМ, оквирни датум покретања 
поступка – прва половина  јуна, оквирни датум закључења уговора – прва половина августа, 
оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511300-0451, организациона 
јединица: ОСП;  

LVI 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке :Информатичка модернизација саобраћаја, шифра ЈРЈН: 72000000-5, 
врста ЈН: услуге, врста поступка: отворени, процјењена вриједност: 170.940,17 КМ, 
оквирни датум покретања поступка – прва половина  јула, оквирни датум закључења 
уговора – прва половина септембра, оквирни споразум: не, подјела на лотове: да, извор 
финансијских средстава: 2002271- 412700 – 0660, организациона јединица: ОСП;  
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LVII 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Набавка наљепница редова вожње за стајалишта јавног градског и 
приградског превоза путника, шифра ЈРЈН: 22000000-0, врста ЈН: робе, врста поступка: 
директни, процјењена вриједност: 2.350,40 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва 
половина  јуна, оквирни датум закључења уговора – прва половина јула,  оквирни споразум: 
не, извор финансијских средстава: 2002272-412700-0660, организациона јединица: ОСП; 
 

LVIII 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : Набавка претварача и батерија за нестандардну саобраћајну 
сигнализацију, шифра ЈРЈН: 34000000-7, врста ЈН: робе, врста поступка: директни, 
процјењена вриједност: 2.200,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва 
половина  јуна, оквирни датум закључења уговора – прва половина јула, оквирни споразум: 
не, извор финансијских средстава: 2002272-511300-0451, организациона јединица: ОСП;  
 

LIX 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Набавка ограда (затварање паркиралишта, формирање пјешачке 
зоне идр), шифра ЈРЈН: 22000000-0, врста ЈН: робе, врста поступка: директни процјењена 
вриједност: 3.205,20 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина  јуна, 
оквирни датум закључења уговора – прва половина јула, оквирни споразум: не, извор 
финансијских средстава: 2002271-511300-0451, организациона јединица: ОСП;  
 

LX 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Израда Пројекта одрживог туристичког транспорта, шифра ЈРЈН: 
71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 3.418,80 
КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина  августа, оквирни датум 
закључења уговора – прва половина септембра, оквирни споразум: не, извор финансијских 
средстава: 2002272-412700-0660, организациона јединица: ОСП;  
 

LXI 
 

       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Израда Пројекта регулације саобраћаја на укрштању улица Гавре 
Вучковића – Јеврејска; Пројекта обиљежавања пјешачког прелаза код Кастела; Пројекта 
саобраћајне сигнализације (промјена приоритета) на раскрсници улица Ловћенска – 
Мањачка; шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена 
вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга половина  јуна, 
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оквирни датум закључења уговора – друга половина јула, оквирни споразум: не, извор 
финансијских средстава: 2002272-412700-0660, организациона јединица: ОСП;  
 

LXII 
 
       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Израда Пројекат обиљежавања пјешачког прелаза са изградњом 
угибалишта за аутобусе у Улици Др Јована Рашковића у зони укрштања са Улицом 12 беба; 
Пројекат обиљежавања пјешачког прелаза са изградњом угибалишта за аутобусе у Улици 
Пољског партизанског батаљона (стајалишта ТТ инжењеринг); Пројекат обиљежавања 
пјешачког прелаза са изградњом угибалишта за аутобусе у Улици Др Ђеде Кецманоцића 
(дио од Булевара војводе Степе Степановића до Улице Јосифа Панчића) и др, шифра ЈРЈН: 
71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 5.982,90 
КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина  јула, оквирни датум закључења 
уговора – прва половина августа, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 
2002272-412700-0660, организациона јединица: ОСП;  
 

LXIII 
 
       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Израда просторне базе детаљног катастра бујичних сливова и 
водотока на територији Град Бања Лука“ вриједност 13.000,00 КМ, услуге, конкурентски 
поступак, извор финансирања 412700- Расходи за стручне услуге;  
 

LXIV 
 
       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Набавка система за надгледање, извиђање и снимање терена“ 
вриједност 5.980,00 КМ, робе, директни споразум, 511300 Издаци за набавку постројења и 
опреме,оквирни датум покретања јуни. 
 

LXV 
 

       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Набавка заједничке опреме за јединице цивилне заштите 
специјализоване намјене“, отворени поступак, вриједност набавке 60.000,00 КМ, робе, 
извор финансирања 511300 Издаци за набавку постројења и опреме, оквирни датум 
покретања јуни. 

LXVI 
 
       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Радна одијела и радна обућа за припаднике цз“ вриједност 5.980,00 
КМ, робе, директни споразум, извор финансирања 516100 издаци за залихе материјала, робе 
и ситног инвентара, амбалаже и сл. ,оквирни датум покретања мјесец јуни. 
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LXVII 
 

       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Медијска промоција улоге и значаја  цивилне заштите,ватрогаства  
и ПТВЈ“ вриједност 5.980,00 КМ; услуге,  директни споразум; средстава обезбјеђена на 
ставци Одсјека 412700- Расходи за стручне услуге ;датум покретања јуни мјесец. 
 

LXVIII 
 

       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Набавка магнетних ознака за ватрогасна возила, возила ЦЗ и други 
штампани промотивни материјал“ вриједност 5.900,00 КМ без ПДВ-а ; робе, директни 
споразум, 516100 Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара; оквирни датум 
покретања септембар мјесец. 
 

LXIX 
 

       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : „Обавезно ауто осигурање и каско осигурање специјалних и других 
ватрогасних возила“ конкурентски  посупак ,предвиђа се оквирни споразум на двије године, 
вриједност набавке 18.000,00 КМ, услуге, извор финансирања 412700- Расходи за стручне 
услуге и 412900- Остали некласификовани  расходи ;оквирни датум покретања новембар 
мјесец. 
 

LXX 
 

       Ставке 249. ЈПЈН „Набавка опреме за колективну и личну заштиту становништва“ и 
283. „Изградња вањског уређења око монтажно-демонтажног објекта магацинског просотра 
за потребе ПТВЈ“, бришу се.  

 
LXXI 

 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : ЛОТ 1 „Набавка униформи за припаднике ЦЗ“; вриједност набавке 
42.000,00 КМ,  извор финансирања 516100 Издаци за залихе материјала, роба и ситног 
инвентара, оквирни датум покретања поступка август мјесец, ЛОТ 2 „Набавка опреме за 
колективну заштиту за случај елементарних непогода“ ; вриједност набавке 48.000,00 КМ, 
робе, отворени поступак извор финансирања 516100 Издаци за залихе материјала, роба и 
ситног инвентара, оквирни датум покретања поступка мјесец јуни. 
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LXXII 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : ЛОТ 1 „Изградња саобраћајне инфраструктуре и ограде око 
магацинског простора“ вриједност 102.000,00 КМ, отворени поступак ,извор финансирања 
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-намјенска средства по Закону 
о заштити од пожара , оквирни датум покретања поступка јуни мјесец,  ЛОТ 2 „Изградња 
хидротехнике за потребе магацинског просотра“ вриједност 36.000,00 КМ; радови, 
отворени поступак ;извор финансирања 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката-намјенска средства по Закону о заштити од пожара, оквирни датум покретања 
поступка јуни мјесец. 
 

LXXIII 
 

        Ставка 238. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 

-„назив јавне набавке: „Набавка електричних потопних пумпи са пратећом опремом“, 
отворени поступак; виједност 72.000,00 КМ; робе, извор финансирања 511300 Издаци за 
набавку посторјења и опреме - намјенска средства по Закону о заштити од пожара, оквирни 
датум покретања поступка мјесец јуни. 

 
LXXIV 

 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Испитивање и издавање употребне дозволе за ватрогасно 
спасилачку платформу BrontoSkyLift (десетогодишњи сервис), процјењена вриједност 
213.000,00 КМ, услуге, отворени поступак, извор финансирања 412500 Расходи за текуће 
одржавање-намјенска средства по Закону о заштити од пожара. 

 
LXXV 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Израда пројекта радио комуникативних веза за потребе ЦЗ и ПТВЈ“ 
директни споразум, вриједност набавке 5.980,00 КМ, услуге, извор финансирања 412700 
Расходи за стручне услуге - намјенска средства по Закону о заштит од пожара, оквирни 
датум покретања набавке мјесец јуни. 
 

LXXVI 
 

        Ставка 237. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 

-„назив јавне набавке: „Набавка репетитора  ручних и колских радио станица“ ; отворени 
поступак; вриједност набавке 54.000,00 КМ, робе, извор финансирања 511300 Издаци за 
набавку постројења и опреме-намјенска средства по Закону о заштити од пожара ;оквирни 
датум покретања набавке мјесец јули.  
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LXXVII 
 

        Ставка 285. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 

-„назив јавне набавке: „Реконструкција и замјена гаражних врата, панела, улазних капија у 
ватрогасним домовима“, конкурентски поступак; вриједност набавке 30.000,00 КМ; извор 
финансирања 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката-намјенска средства; датум покретања април.   

 
LXXVIII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка уређаја, опреме и алата за сервис ПП апарата“ вриједност 
21.000,00 КМ, робе, конкурентски  поступак, извор финансирања 511300 Издаци за набавку 
постројења и опреме-намјенска средства по Закону о заштити од пожара по Одлуци о 
расподјели утврђеног суфуцита и неутрошених намјенских средстава за 2018.годину. 

 
LXXIX 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка ватрогасне опреме за гашење прахом, боцама погонског 
гаса, цријевима и млазницама за прах“, процјењена вриједност 34.000,00 КМ, робе,  
конкурентски поступак, 511300 Издаци за набавку постројења и опреме-намјенска средства 
по Закону о заштити од пожара по Одлуци о расподјели утврђеног суфуцита и неутрошених 
намјенских средстава за 2018.годину. 
 

LXXX 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка ланаца за радне машине“ вриједност 13.000,00 КМ без 
ПДВ-а, конкурентски поступак, извор финансирања 511300 Издаци за набавку постројења 
и опреме-намјенска средства по Закону о заштити од пожара по Одлуци о расподјели 
утврђеног суфуцита и неутрошених намјенских средстава за 2018.годину., оквирни датум 
покретања поступка јуни. 

 
LXXXI 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка опреме за магацин (видео надзор, канцеларисјки 
намјештај, индустријске сталаже, метални ормари и др.)“, процјењена вриједност 
125.000,00 КМ, робе, отворени поступак, извор финансирања 511300 Издаци за набавку 
постројења и опреме-намјенска средства по Закону о заштити од пожара по Одлуци о 
расподјели утврђеног суфуцита и неутрошених намјенских средстава за 2017.годину., 
оквирни датум покретања поступка јуни. 
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LXXXII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка мрежног читача система видео надзора и покретних 
рампи“ вриједност 5.980,00 КМ без ПДВ-а, директни споразум, извор финансирања 511300 
Издаци за набавку постројења и опреме-намјенска средства по Закону о заштити од пожара, 
оквирни датум покретања поступка јуни. 
 

LXXXIII 
           
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка сирена 2 комада“,  вриједност 42.000,00 КМ, конкурентски  
поступак, робе, извор финансирања 511300 Издаци за набавку постројења и опреме-
намјенска средства по Закону о заштити од пожара, по Закону о заштити од пожара по 
Одлуци о расподјели утврђеног суфуцита и неутрошених намјенских средстава за 
2018.годину оквирни датум покретања јули мјесец. 
 

LXXXIV 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка Ватрогасне цистерна високог притиска за техничке 
интервенције“ отворени поступак; робе, извор финансирања 511300 Издаци за набавку 
постројења и опреме; процјењена вриједност набавке 185.000,00 КМ,  датум покретања 
набавке мјесец јули. 
 

LXXXV 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка главног аеродромског возила“ отворени поступак; 
вриједност набавке 1.360.000,00 КМ, робе, извор финансирања – у потпуности средства 
Ватрогасног савеза Републике Српске, оквирни датум покретања поступка мјесец  јуни. 
 

LXXXVI 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Извођење радова на рушењу објекта - Котловница у Пословној зони 
„Рамићи - Бањалука“, радови, отворени поступак, 70.000,00 КМ, оквирни датум покретања 
поступка јавне набавке новембар, извор финансирања 20020200/511100 (Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и објеката). 
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LXXXVII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Извођење радова на покривању атријума на објекту - Управна 
зграда у Пословној зони „ Рамићи - Бањалука“, радови, отворени поступак, 38.101,19 КМ,  
оквирни датум покретања поступка јавне набавке август, извор финансирања 
20020200/511200 (Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката). 

LXXXVIII 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Одабир стручног надзора за покривање атријума на објекту 
Управна зграда у Пословној зони „Рамићи - Бањалука“, услуге, директни споразум, 2.000,00 
КМ, оквирни датум покретања поступка јавне набавке август, извор финансирања 
20020200/511700 (Издаци за нематеријалну производну имовину). 

LXXXIX 
 

-„назив јавне набавке : Израда техничке документације за рушење објекта - Котловница у 
Пословној зони „ Рамићи - Бањалука“, услуге, директни споразум, 4.300,00 КМ, оквирни 
датум покретања поступка јавне набавке октобар, извор финансирања 20020200/511700 
(Издаци за нематеријалну производну имовину). 

 
XС 

 
        Ставка 223. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 

-„назив јавне набавке: „Набавка радних униформи“, робе, отворени поступак; процјењена 
вриједност набавке 75.000,00 КМ; извор финансирања 2002240 СЗП.   
 

XСI 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Генерални ремонт панорамског лифта“, услуге, конкурентски 
захтјев, процјењена вриједност 22.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка јавне 
набавке јуни, извор финансирања 2002240 СЗП. 

 
XСII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Санација одводних инсталација и санитарних чворова у згради 
Градске управе“, радови, конкурентски захтјев, процјењена вриједност 79.000,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка јавне набавке јуни, извор финансирања 2002240 СЗП. 
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XСIII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Санација амбијенталне расвјете на фасади зграде Градске управе“, 
радови, конкурентски захтјев, процјењена вриједност 35.000,00 КМ, оквирни датум 
покретања поступка јавне набавке јули, извор финансирања 2002240 СЗП. 

 

XСIV 
 

        Ставка 174. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 

-„назив јавне набавке: „Одржавање возног парка“, услуге, конкурентски захтјев; 
процјењена вриједност набавке 40.000,00 КМ; извор финансирања 2002240 СЗП.   

 
 

XСV 
 

        Ставка 330. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 

-„назив јавне набавке: „Набавка опреме за теретану у природи и остали радови“, робе, 
отворени; процјењена вриједност набавке 23.070,00 КМ; извор финансирања 
2002290/511300 0820.   

 
XСVI 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Поправка видео надзора у Дому омладине“, услуге, директни 
споразум, процјењена вриједност 950,00 КМ, извор финансирања 2002290/511300 0820.   

 
XСVII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Дистрибуција промотивног материјала у ширем градском 
подручју“, услуге, директни споразум, процјењена вриједност 1.500,00 КМ, извор 
финансирања 2002120 412700 Кабинет градоначленика.   

 
XСVIII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка таблета“, робе, конкурентски захтјев, процјењена 
вриједност 17.800,00 КМ, оквирни датум покретања поступка набавке јули, извор 
финансирања 511300.   
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XСIX 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка системског алата за бекап“, робе, директни споразум, 
процјењена вриједност 5.800,00 КМ, оквирни датум покретања поступка набавке јули, 
извор финансирања 513700.   

С 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Набавка једногодишње претплате за AdobePhotoshop“, робе, 
директни споразум, процјењена вриједност 1.000,00 КМ, оквирни датум покретања 
поступка набавке јули, извор финансирања 412700.   

 
СI 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Пројекат нове скупштинске сале“, услуге, директни споразум, 
процјењена вриједност 5.800,00 КМ, оквирни датум покретања поступка набавке јули, 
извор финансирања 412700.   

СII 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
  

-„назив јавне набавке : „Реконструкција локалне рачунарске мреже“, услуге, конкурентски, 
процјењена вриједност 33.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка набавке август, 
извор финансирања 511400.   

СIII 
 
        Ставка 355. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 

-„назив јавне набавке: „Набавка једногодишње претплате за AutoCAD Map 3D“, робе, 
директни споразум; оквирни датум покретања поступка набавке јули, процјењена 
вриједност набавке 4.000,00 КМ; извор финансирања 412700.   
 

СIV 
 

        Ставка 360. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 

-„назив јавне набавке: „Набавка BRICS CAD алата“, робе, конкурентски захтјев; оквирни 
датум покретања поступка набавке јули, процјењена вриједност набавке 37.000,00 КМ; 
извор финансирања 513700.   
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СV 
 
           Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити  
Одјељење за комуналне послове, Одјељење за саобраћај и путеве, Одсјек за послове 
цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, Одјељење за 
локални економски развој, Службу за заједничке послове, Одјељење за образовање 
здравство, омладину и спорт, Кабинет градоначелника и Одсјек за информатику, како би 
наведене организационе јединице благовремено поднијеле захтјев за провођење поступка 
јавне набавке. 
 
  СVI 

 
             Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
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