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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, 12-Г-1718/18 од 25.04.2018. године, 12-Г-2047/18 од 
16.05.2018. године, 12-Г-2278/18 од 29.05.2018. године, 12-Г-2907/18 од 06.07.2018. године, 
12-Г-2976/18 од 12.07.2018. године и 12-Г-3135/18 од 27.07.2018. године, мијења се и 
допуњава по захтјеву Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт (захтјев број 
15-30-сл.-501/18 од 27.07.2018. године), Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-
370-5517/18 од 31.07.2018. године, 08.08.2018. године и од 22.08.2018. године), Одјељења 
за комуналне послове (захтјев број 05-370-6009/18 од 20.08.2018. године) и Одсјека за 
информатику (захтјев број 17-054-сл/18 од 22.08.2018. године).   
  

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: „Набавка спортских полигона за реализацију пројекта Развој спорта 
кроз школске спортске секције“; врста ЈН - робе; врста поступка : конкурентски захтјев за 
достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 49.900,00 КМ; оквирни датум покретања 
поступка септембар, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; текући 
грант – „Европски град спорта 2018. године“ 415200 0810 потрошачка јединица 2002290 – 
Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 

III 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: „Праћење активности Одјељења за саобраћај и путеве у 
електронским медијима-телевизија“; врста ЈН - услуге; врста поступка: директни споразум; 
процјењена вриједност ЈН 5.500,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга половина 
августа, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 2002271-412700–0660, 
не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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IV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу Шарговачке 
улице“; врста ЈН - услуге; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 
4.500,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга половина августа, оквирни датум 
закључења уговора прва половина септембра, извор финансијских средстава Буџет града за 
2018. годину; 2002271-511700–0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

V 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда изведбене пројектне документације са ревизијом пројекта за 
изградњу Шарговачке улице“; врста ЈН - услуге; врста поступка: директни споразум; 
процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга половина 
септембра, оквирни датум закључења уговора прва половина октобра, извор финансијских 
средстава Буџет града за 2018. годину; 2002271-511700–0620, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума. 

VI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда главног пројекта са ревизијом за изградњу пјешачке и 
бициклистичке стазе дуж Булевара Десанке Максимовић (од Булевара војводе Степе 
Степановића до улице Мајке Југовића)“; врста ЈН - услуге; врста поступка: директни 
споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка 
друга половина августа, оквирни датум закључења уговора прва половина септембра, извор 
финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 2002271-511700–0620, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 

VII 
 
       У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко-техничких услова и главног пројекта са 
ревизијом за изградњу улице Милана Карановића“; врста ЈН - услуге; врста поступка: 
директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања 
поступка прва половина септембра, оквирни датум закључења уговора друга половина 
септембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 2002271-511700–
0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
VIII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу саобраћајнице 
која повезује Источни транзит и Булевар војводе Степе Степановића“; врста ЈН - услуге; 
врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 3.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка друга половина септембра, оквирни датум закључења уговора прва 
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половина октобра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 2002271-
511700–0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
IX 

 
        У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда главног пројекта са ревизијом за изградњу саобраћајнице 
која повезује Источни транзит и Булевар војводе Степе Степановића“; врста ЈН - услуге; 
врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка друга половина октобра, оквирни датум закључења уговора прва 
половина новембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 2002271-
511700–0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
X 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Завршни радови на изградњи висећег моста у насељу Пријечани, 
антикорозивна заштита“; врста ЈН - радови; врста поступка: конкурентски захтјев за 
достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 21.000,00 КМ; оквирни датум покретања 
поступка друга половина августа, оквирни датум закључења уговора друга половина 
септембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 2002271-511100–
0660, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
XI 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 

-„назив јавне набавке: „Завршни радови на изградњи висећег моста у насељу Пријечани, 
антикорозивна заштита“; врста ЈН - радови; врста поступка: конкурентски захтјев за 
достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 21.000,00 КМ; оквирни датум покретања 
поступка друга половина августа, оквирни датум закључења уговора друга половина 
септембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 2002271-511100–
0660, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

XII 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Изградња и проширење Шарговачке улице са пратећом 
инфраструктуром – I фаза“; врста ЈН - радови; врста поступка: отворени; процјењена 
вриједност ЈН 854.700,85 КМ; оквирни датум покретања поступка друга половина 
септембра, оквирни датум закључења уговора друга половина новембра, извор 
финансијских средстава из гранта Владе РС, на позицији 2002271-511100–0660 (Одлука о 
измјенама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција 
Републике Српске за финансирање из Буџета у 2018. години са расподјелом средстава 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 76/18)), не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 
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XIII 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка: 

-„назив јавне набавке: „Набавка ТВ пријемника и припадајуће опреме“; врста ЈН - робе; 
врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 2.600,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка прва половина септембра, оквирни датум закључења уговора друга 
половина септембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 511300–
0133, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
XIV 

 
Ставка Јединственог плана број 117. мијења се и гласи: 

 
-„назив јавне набавке: „Изградња јавног WC-а“; врста ЈН-радови; врста поступка: отворени; 
процјењена вриједност ЈН 111.100,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга 
половина августа, оквирни датум закључења уговора прва половина новембра, извор 
финансијских средстава – 2002262 511100 0660: не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 

XV 
 

           Ставка из Одлуке о измјенама и допунама Јединственог плана број 12-Г-3135/18 од 
27.07.2018. године (тачка VI), мијења се и гласи: 

 
-„назив јавне набавке: „Прикупљање и одвоз отпада из домаћинстава и вршење наплате од 
корисника са подручја Града Бањалука“; врста ЈН-услуге; врста поступка: отворени; 
процјењена вриједност ЈН за 4 године 20.115.348,96 КМ; оквирни датум покретања 
поступка друга половина августа, оквирни датум закључења уговора друга половина 
октобра, оквирни споразум да, на 4 године, финансијска средства за ову Јн нису планирана 
буџетом, јер накнаду за вршење услуга плаћају корисници услуга. Наплату накнаде 
организује и врши вршилац услуге. 

XVI 
 

Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, Одјељење за саобраћај и путеве, 
Одјељење за комуналне послове и Одсјек за информатику, како би наведене организационе 
јединице благовремено поднијеле захтјев за провођење поступка јавне набавке. 

 
XVII 

 
          Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
  
Број: 12-Г-3541/18   
Дана: 27.08.2018. године                                                                                                
 
                                                                                                     Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
 
           Мр Игор Радојичић с.р. 


