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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 и 

12-Г-1283/18 од 04.04.2018. године, мијења се и допуњава по захтјеву Одјељења за културу, 

туризам и социјалну политику (захтјев број 10-сл-127/18 од 30.03.2018. године), Одјељења 

за комуналне послове (захтјев број 05-370-сл/18 од 30.03.2018. године), Одјељења за 

просторно уређење (захтјев број 03-364-сл/18 од 12.04.2018. године) и Одјељења за 

саобраћај и путеве (захтјев број 13-370-2654/18 од 20.04.2018. године).  

  

II 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Услуга израде мултимедијалног програма“; врста ЈН - услуге; врста 

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

покретања поступка април, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 412 

700 0820 - расходи за стручне услуге у области културе и туризма, не предвиђа се 

закључење оквирног споразума. 

 

III 

 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Услуга превоза/трансфер учесника конференције“; врста ЈН - 

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

оквирни датум покретања поступка април, извор финансијских средстава Буџет града за 

2018. годину; 412 700 0820 - расходи за стручне услуге у области културе и туризма, не 

предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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IV 

 

          Ставка Јединственог плана број 120. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Хитне интервенције на јавним површинама по налогу инспекције, 

комуналне полиције и градоначелника“; врста ЈН - радови; врста поступка: преговарачки; 

процјењена вриједност ЈН 59.829,00 КМ; оквирни датум покретања поступка април, извор 

финансијских средстава – Буџет града за 2018. годину; број потр.јед. 2002262 ек.код 412500 

0660, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

V 

 

          Ставка Јединственог плана број 138. мијења се и гласи: 

 

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

вртића:Бубамара, 1.крајишке бригаде НО 1 и други“; врста ЈН - радови; врста поступка: 

отворени; процјењена вриједност ЈН 261.538,40 КМ; оквирни датум покретања поступка 

април, извор финансијских средстава – Буџет града за 2018. годину; број потр.јед. 2002263 

ек.код 511200, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

VI 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Опремање дјечијих вртића“; врста ЈН - робе; врста поступка: 

отворени; процјењена вриједност ЈН 100.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка 

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

финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; број потр.јед. 2002263 ек.код 511300, 

не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

VII 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 

-„назив јавне набавке: „Израда измјене дијела Регулационог плана Обилићево“; врста ЈН - 

услуге; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 5.000,00 КМ; 

оквирни датум покретања поступка мај, оквирни датум закључења уговора јун, извор 

финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; број потр.јед. 2002160 ек.код 511700, 

не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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VIII 

 

У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 

-„назив јавне набавке: „Набавка папира за паркинг аутомате“; врста ЈН - робе; врста 

поступка: конкурентски; процјењена вриједност ЈН 8.550,00 KM; оквирни датум покретања 

поступка април, оквирни датум закључења уговора јун, извор финансијских средстава 

Буџет града за 2018. годину; потрошачка јединица Заједничка комунална потрошња, број 

2002272, са позиције 412500-272110-текуће одржавање опреме паркинг простора; не 

предвиђа се закључење оквирног споразума; 

 

IX 

 

Ставка Јединственог плана број 24. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Изградња моста Градина – Кауре - Шалићи“; врста ЈН-радови; врста 

поступка: конкурентски; процјењена вриједност ЈН 42.735,04 КМ; оквирни датум 

покретања поступка април, оквирни датум закључења уговора јун, извор финансијских 

средстава – 2002271 511100 0660: не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

X 

 

Ставка из Одлуке о допуни Јединственог плана број 12-Г-1154/18 од 26.03.2018. 

године (тачка XXII), мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Извођење додатних радова на асфалтирању локалног пута Драгочај 

– гробље Црквине“;  врста ЈН-радови; врста поступка: конкурентски; процјењена 

вриједност ЈН 16.256,42 КМ; оквирни датум покретања поступка мај, оквирни датум 

закључења уговора јун, извор финансијских средстава Министарство за избјеглице и 

расељена лица РС: не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

XI 

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

Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Одјељење за комуналне послове, 

Одјељење за просторно уређење и Одјељење за саобраћај и путеве, како би исти 

благовремено поднијели захтјев за провођење поступка јавне набавке. 

 

XII 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

Број: 12-Г-1718/18   

Дана: 25.04.2018. године                                                                                                

 

                                                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

        

           Мр Игор Радојичић с.р. 


