
Евид.бр. Предмет набавке Шифра ЈРНЈ
Процјењена 

вриједност КМ
Врста поступка

Оквирни датум 
покретања 
поступка

Оквирни датум 
закључења 

уговора

11
Набавка сигурносне благајне/сефа, сигурносних 
ватроотпорних ормара и уређаја за исправност 

новчаница
30142200-8 6.000,00 директни споразум 02.04.2015. 15.04.2015.

27 Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене 39800000-0 11.500,00 конкурентски захтјев за 
достављање понуда

01.08.2015. 31.08.2015.

29 Набавка пластификатора 30191000-4 350,00 директни споразум 08.04.2015. 15.04.2015.
30 Набавка тонера 30125120-8 6.000,00 директни споразум 01.06.2015. 22.06.2015.
31 Набавка фрижидера 39711110-3 700,00 директни споразум 01.06.2015. 08.07.2015.

32 Набавка природне изворске воде и најма апарата за 
воду

15981100-9 3.000,00 директни споразум 01.07.2015. 31.08.2015.

33 Набавка новог теренског возила 34113200-4 60.000,00 отворени поступак 01.09.2015. 31.09.2015.

34
Набавка додатне опреме на изградњи наплатне станице 

у Јакуповцима
31000006-6 101.373,00

преговарачки поступак 
јавне набавке без објаве 
обавјештења о набавци 

робе

15.08.2015. 15.09.2015.

РОБЕ

Мјењају се процјењена вриједност и предмет набавке под редним бројем 9 и исти гласи:

9
Набавка апарата за почетно гашење пожара и остале 
ватрогасне опреме за наплатну станицу „Јакуповци“

35111300-89 5.800,00 директни споразум 10.03.2015. 20.03.2015.

Спајају се предмети набавке под редним бројем 11., 19. и 28. те се мјењају процјењена вриједност и предмет набавке и гласе:

Мјења се процјењена вриједност набавке и врста поступка под редним бројем 27. и гласи:

Додају се нове ставке под редним бројем 29., 30. 31., 32., 33 и 34. и исте гласе:
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33 Одржавање возила 50112200-5 30.597,00 конкурентски захтјев за 
достављање понуда

26.05.2015. 31.08.2015.

52 Консултантске услуге у оквиру изградње мреже 
аутопутева у Републици Српској

71311210-6 4.000.000,00 отворени поступак 01.08.2015. 30.09.2015.

61 Набавка услуга техничког пријема наплатне станице 
„Јакуповци“

71631300-3 6.000,00 директни споразум 25.03.2015. 31.03.2015.

66 Набавка услуга савјетовања на подручју финансијског 
пословања предузећа

79412000-5 6.000,00 директни споразум 01.07.2015. 31.08.2015.

67 Набавка услуга дератизације пословних просторија 
предузећа

90921000-9 500,00 директни споразум 06.04.2015. 08.04.2015.

Јули, 2015. ЈП "Аутопутеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука

УСЛУГЕ

Мјења се процјењена вриједност набавке под редним бројем 33., 52. и 61. и гласи:

Спајају се предмети набавке под редним бројем 45. и 48. те се мјењају процјењена вриједност и предмет набавке и гласе:

23.06.2015.

Додају се нове ставке под редним бројем 66. и 67. исте гласе:

11
Набавка услуга обучавања запослених за пружање прве 

помоћи и услуга обучавања радника за безбједан и 
здрав рад те из области заштите од пожара.

71317210-8 1.500,00 директни споразум 08.06.2015.
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