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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 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, и 12-Г-1154/18 од 26.03.2018.године 

допуњава се по захтјеву Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-370-2086/18 од 

30.03.2018. године): 

 

II 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Изградња моста преко ријеке Врбас са приступном саобраћајницом 

у улици Гаврила Принципа и реконструкцију улице Бранка Мораче до споја са Козарском 

улицом у Бањалуци-прва фаза реализације“; врста ЈН - радови; врста поступка: отворени 

поступак; процјењена вриједност ЈН 2.025.641.03 КМ (2.370.000,00 КМ са ПДВ-ом); 

оквирни датум покретања поступка април, извор финансијских средстава потрошачка 

јединица Уређење грађевинског земљишта, број 2002271, са позиције 511100-издаци за 

изградњу саобраћајница и мостова, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

III 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Изградња улицe Kраља Александра I Карађорђевића-прва фаза 

реализације“; врста ЈН - радови; врста поступка: отворени поступак; процјењена вриједност 

ЈН 1.282.051,28 КМ (1.500.000,00 КМ са ПДВ-ом); оквирни датум покретања поступка 

април, извор финансијских средстава: потрошачка јединица Уређење грађевинског 

земљишта, број 2002271, са позиције 511100-0451 издаци за изградњу саобраћајница и 

мостова, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

 



2 

 

                                                               IV 

 

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

Одјељење за саобраћај и путеве о донесеној одлуци, како би исти благовремено поднијели 

захтјев за провођење поступка јавне набавке. 

 

 

V 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

  

 

 

Број: 12-Г-1283 /18   

Дана: 4.04.2018. године  

 

 

                                                                                                      

    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

       Мр Игор Радојичић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


