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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, 12-Г-3135/18 од 27.07.2018. године, 12-Г-3541/18 од 
27.08.2018. године и 12-Г-3770/18 од 12.09.2018. године, мијења се и допуњава по захтјеву 
Одјељења за комуналне послове (захтјев број 05-370-6635/18 од 14.09.2018. године).    
  

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: „Ревизија пројектне документације примарног дијела водоводног 
система „Црно Врело“; 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 друга половина октобра, извор финансијских средстава 
Буџет града за 2018. годину; организациона јединица:ОКП; 2002171 511700 0620 
Резервисање 2011. године, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

III 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко-техничких услова за надоградњу Техничке 
школе у Бања Луци“; 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 друга половина октобра, извор финансијских средстава 
Буџет града за 2018. годину; организациона јединица:ОКП; 2002261 511700 0620, не 
предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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IV 
 

              У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда главног пројекта за надоградњу Техничке школе у Бања 
Луци“; врста ЈН - услуге; врста поступка: конкурентски захтјев за достављање понуда; 
процјењена вриједност ЈН 15.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина 
новембра, оквирни датум закључења уговора друга половина децембра, извор 
финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; организациона јединица:ОКП; 
2002261 511700 0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

V 
 

              У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда главног пројекта секундарне водоводне  мреже за насеље 
Рекавице-Кола према Соколовцу у Бањој Луци-наставак“; врста ЈН - услуге; врста поступка: 
директни споразум; процјењена вриједност ЈН 4.000,00 КМ; оквирни датум покретања 
поступка прва половина октобра, оквирни датум закључења уговора друга половина 
новембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; организациона 
јединица:ОКП; 2002261 511700 0620, Резервисање 2011.године, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума. 
 

VI 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко-техничких услова секундарне водоводне  
мреже за насеље Рекавице-Кола према Соколовцу у Бањој Луци-допуна“; врста ЈН - услуге; 
врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 2.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка прва половина октобра, оквирни датум закључења уговора друга 
половина новембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 
организациона јединица:ОКП; 2002261 511700 0620, Резервисање 2011.године, не предвиђа 
се закључење оквирног споразума. 

 
VII 

 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: „Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација Дома 
културе у Крминама у Бањалуци“; врста ЈН - радови; врста поступка: преговарачки 
поступак без објављивања обавјештења о набавци; процјењена вриједност ЈН 8.600,00 КМ; 
оквирни датум покретања поступка друга половина септембра, оквирни датум закључења 
уговора прва половина октобра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 
организациона јединица:ОКП; 2002263 511100, не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 
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VIII 
 

 Тачка IX Одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН, број 12-Г-2907/18 од 06.07.2018. 
године, мијења се и гласи: 

 
-„назив јавне набавке: „Изградња канализације Лауш-Побрђе и други“; врста ЈН-радови; 
врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 230.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка септембар, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 
2002261 511100 0630, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
IX 

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

Одјељење за комуналне послове, како би наведена организациона јединица благовремено 
поднијела захтјеве за провођење поступка јавне набавке. 

 
 

X 
 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
  
Број: 12-Г-3841/18   
Дана: 17.09.2018. године                                                                                                
 
 
 
  
                                                                                                     Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
 
           Мр Игор Радојичић с.р. 

 
 


