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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 ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ 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 04.04.2018. године и 12-Г-1718/18 од 25.04.2018. године, мијења се и 

допуњава по захтјеву Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-370-3115/2018 од 

15.05.2018. године) : 

  

II 

 

          Ставка Јединственог плана број 11. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „реконструкција градских саобраћајница са изградњом кружне 

раскрснице на споју улица Исаије Митровића и Солунске улице“;  шифра ЈРЈН 45000000-7; 

врста ЈН - радови; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 300.000,00 КМ; 

оквирни датум покретања поступка друга половина маја, оквирни датум закључења уговора 

друга половина јула, извор финансијских средстава –2002272 511200 0451: не предвиђа се 

закључење оквирног споразума. 

 

III 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Одржавање градских асфалтних саобраћајница на подручју града 

Бањалука“; шифра ЈРЈН 45000000-7; врста ЈН - радови; врста поступка: конкурентски 

захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 79.000,00 КМ; извор 

финансијских средстава – 2002272 412500 0451, не предвиђа се закључење оквирног 

споразума. 

 

IV 

 

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

Одјељење за саобраћај и путеве о донесеној одлуци, како би исто благовремено поднијело 

захтјеве за провођење поступка јавне набавке. 
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V 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

Број: 12-Г-2047/18   

Дана: 16.05.2018. године  

                                                                                                      

                                                                                            Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

 Мр Игор Радојичић с.р. 

 

 

    


