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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 ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 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, 12-Г-3770/18 од 12.09.2018. године, 12-Г-3841/17.09.2018. године и 12-
Г-3877/18 од 18.09.2018. године, мијења се и допуњава по захтјеву Одјељења за саобраћај и 
путеве (захтјев број 13-370-6808/18 од 24.09.2018. године), Кабинета градоначелника 
(захтјев број 12-К-3795/18 од 24.09.2018. године), Одјељења за комуналне послове (захтјев 
број 05-370-7102/18 од 27.09.2018. године), Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 
(захтјев број 06-56-сл/2018 од 25.09. и 28.09.2018. године) и Службе за заједничке послове 
(захтјев број 11-054-264/18 од 25.09.2018.године).  
    

II 
 

 Тачка III Одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН, број 12-Г-3135/18 од 27.07.2018. 
године, мијења се и гласи: 

 
-„назив јавне набавке: „Изградња улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза 
реализације“; врста ЈН-радови; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 
1.709.401,71 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор 
финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; потрошачка јединица Уређење 
грађевинског земљишта, број 2002271, са позиције: 511100-271005-0451 издаци за изградњу 
улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза из средстава емисије обвезница и 
511100-271009-0451 изградња улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза по 
Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2017. 
годину и 511100 изградња улице Краља Александра I Карађорђевића – прва фаза из 
редовних буџетских средстава, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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III 
 

Ставка Јединственог плана број 23. мијења се и гласи: 
 

-„назив јавне набавке: „Изградња моста у насељу Драгочај“; врста ЈН-радови; врста 
поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 170.940,17 КМ; оквирни датум покретања 
поступка прва половина октобра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. 
годину;  2002271-511100-0660, издаци за изградњу саобраћајница и мостова, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 

 
IV 
 

Ставка Јединственог плана број 211. мијења се и гласи: 
 

-„назив јавне набавке: „Набавка промотивног материјала за протоколарне догађаје“; врста 
ЈН-робе; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; 
оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор финансијских средстава 
Буџет града за 2018. годину;  организациона јединица Кабинет градоначелника; потрошачка 
јединица/економски код 2002120 412900, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
                                                                 V 

 
Ставка Јединственог плана број 315. мијења се и гласи: 

 
-„назив јавне набавке: „Набавка опреме за ППЗ“; врста ЈН-робе; врста поступка: директни 
споразум; процјењена вриједност ЈН 5.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка 
друга половина октобра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 
Служба за заједничке послове 2002240, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

VI 
 

Ставка Јединственог плана број 350. мијења се и гласи: 
 

-„назив јавне набавке: „Услуге преношења ствари и опреме“; врста ЈН-услуге; врста 
поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка друга половина октобра, извор финансијских средстава Буџет града за 
2018. годину; Служба за заједничке послове 2002240, не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 

 

VII 

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

 
-„назив јавне набавке: „Замјена оштећеног материјала, поправка и замјена накита и монтажа 
и демонтажа новогодишњих украса“; врста ЈН-услуге; врста поступка: конкурентски; 
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процјењена вриједност ЈН 30.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга 
половина септембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 2002262 
412700 0660, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
VIII 

 
Тачка ХIII Одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН, број 12-Г-2907/18 од 06.07.2018. 

године, мијења се и гласи: 
 

-„назив јавне набавке: „Набавка ланчаница, спојног и осталог материјала за новогодишње 
украсе“; врста ЈН-робе; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 51.108,50 КМ; 
оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор финансијских средстава 
Буџет града за 2018. годину; 2002262 412400 0660, не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 

IX 
 

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

 
-„назив јавне набавке: „Санација лифтова ЗЕВ-а“; врста ЈН-радови; врста поступка: 
конкурентски; процјењена вриједност ЈН 68.969,00 КМ (учешће Града 43.713,70 КМ и 
учешће ЗЕВ-а 25.255,30 КМ); оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, 
извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; 2002263 415200 0660, не 
предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
X 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: „Стручни надзор на изградњи улице Краља Александра I 
Карађорђевића – прва фаза реализације“; врста ЈН-услуге; врста поступка: конкурентски; 
процјењена вриједност ЈН 17.094,02 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина 
октобра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину;  потрошачка јединица 
Уређење грађевинског земљишта, број 2002271, са позиције: 511100 изградња улице Краља 
Александра I Карађорђевића – прва фаза из редовних буџетских средстава, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 

XI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда главног пројекта реконструкције и модернизације улице 
Милана Ракића и дијела улице Саве Ковачевића, у Бањалуци“; врста ЈН-услуге; врста 
поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 5.128,21 КМ; оквирни датум покретања 
поступка прва половина октобра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. 
годину;  2002271-511700-0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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XII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Техничко прилагођавање и успостављање апликације на основу базе 
података“; врста ЈН-услуге; врста поступка: директни; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 
КМ; оквирни датум покретања поступка друга половина септембра, извор финансијских 
средстава Буџет града за 2018. годину;  организациона јединица ОКП; 2002262 412700, не 
предвиђа се закључење оквирног споразума. 

XIII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Монтажа новогодишњих купа на кружним токовима“; врста ЈН-
услуге; врста поступка: директни; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка прва половина октобра, извор финансијских средстава Буџет града за 
2018. годину; организациона јединица ОКП; 2002262 412700, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума. 

XIV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Извођење додатних радова на реконструкцији крова на објекту 
Бански двор у Бањалуци“; врста ЈН-радови; врста поступка: преговарачки без објављивања 
обавјештења о набавци; процјењена вриједност ЈН 83.000,00 КМ; оквирни датум покретања 
поступка друга половина септембра, извор финансијских средстава - Влада РС по основу 
клириншког дуга по Одлуци Владе Републике Српске 04/1-012-2-1076/18, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 

XV 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда пројекта санације кровова, са предмјером радова, на 
колективним стамбеним објектима П+1 у XII Куљанској број 67 и 69“, врста ЈН-услуге; 
врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 2.500,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка прва половина октобра, извор финансијских средстава Буџет града за 
2018. годину;  економски код 511100 1060, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

XVI 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Санацијa кровова на колективним стамбеним објектима П+1 у XII 
Куљанској број 67 и 69; LOT 1- Санацијa кровa на колективнoм стамбенoм објекту П+1 у 
XII Куљанској број 67, ЛОТ 2- Санацијa кровa на колективнoм стамбенoм објекту П+1 у XII 
Куљанској број 69“, врста ЈН-радови; врста поступка: отворени поступак; процјењена 
вриједност ЈН: ЛОТ 1- 29.000,00 КМ; ЛОТ 2- 29.000,00 КМ; оквирни датум покретања 
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поступка друга половина новембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. 
годину;  економски код 511100 1060, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

XVII 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „уређење приступног платоа ка споменику палим борцима у насељу 
Стричићи“, врста ЈН-радови; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност 
ЈН: 2.800,00 КМ; оквирни датум покретања поступка: прва половина октобра, извор 
финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; економски код 412500 1060, не 
предвиђа се закључење оквирног споразума. 

XVIII 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Осигурање возила:каско и обавезно аутоосигурање“, врста ЈН-
услуге; врста поступка: конкурентски поступак; процјењена вриједност ЈН: 4.000,00 КМ; 
оквирни датум покретања поступка: прва половина октобра, извор финансијских средстава 
Буџет града за 2018. годину; служба за заједничке послове 2002240, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 

XIX 
 

Тачке X и XI из Одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН, број 12-Г-3541/18 од 
27.08.2018. године, се бришу.  

 
XX 

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

Одјељење за саобраћај и путеве, Кабинет градоначелника, Одјељење за комуналне послове 
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и Службу за заједничке послове, како би 
наведене организационе јединице благовремено поднијеле захтјеве за провођење поступка 
јавне набавке. 
 

XXI 
 

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
  
Број: 12-Г-4009/18   
Дана: 01.10.2018. године  
   
 
                                                                                                  Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
 
        Мр Игор Радојичић с.р. 

 
 


