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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, 12-Г-
3877/18 од 18.09.2018. године, 12-Г-4009/18 од 01.10.2018. године и 12-Г-4376/18 од 
30.10.2018. године, мијења се и допуњава по захтјеву Одјељења за комуналне послове 
(захтјев број 05-370-8315/18 од 15.11.2018. године), Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев 
број 13-370-8343/2018 од 15.11.2018. године), Одсјека за послове цивилне заштите и 
професионалне територијалне ватрогасне јединице (захтјев број 16-81-18/18 од 20.11.2018. 
године) и Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (захтјев број 06-56-сл/2018 од 
15.11.2018. године).     

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Изградња јавне расвјете у улици Бановић Страхиње (уз измјештање 
стубова)“; врста ЈН-радови; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 
6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина новембра, оквирни датум 
закључења уговора прва половина децембра, извор финансијских средстава Буџет града за 
2018. годину; ОКП  2002261 511100, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

III 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Извођење радова на резервоару Звијезда“; врста ЈН-радови; врста 
поступка: конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 79.999,99 
КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина новембра, оквирни датум 
закључења уговора прва половина децембра, извор финансијских средстава Буџет града за 
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2018. годину; ОКП  финансијска средства се обезбјеђују из неутрошених резервисаних 
средстава – кредитних средстава за изградњу водовода Црно врело која су раније биле на 
потрошачкој јединици Центар за развој и унапређење села у износу 252.169,76 КМ (по 
допису Одјељења за финансије 04-40-сл-6859/18 од 06.02.2018. године) – умањено за дио у 
износу од 84.970,54 КМ којим се покрива дио уговора 12-Г-2650/18 од 15.06.2018. године, 
не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

IV 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Хитне поправке, санација и одржавање контејнера“; врста ЈН-
услуге; врста поступка: конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност 
ЈН 17.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина новембра, оквирни 
датум закључења уговора прва половина децембра, извор финансијских средстава Буџет 
града за 2018. годину; ОКП  2002262 412500, не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 

V 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Израда пројекта санације и реконструкције домова у Мишином 
Хану, Рекавицама, Пискавици и Залужанима“; врста ЈН-услуге; врста поступка: директни 
споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва 
половина новембра, оквирни датум закључења уговора прва половина децембра, извор 
финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; ОКП  2002263 511200, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 

VI 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Изградња водовода у насељу Чесма – 2 висинска зона – продужетак 
крака код стадиона Рекреативо“; врста ЈН-радови; врста поступка: директни споразум; 
процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина 
новембра, оквирни датум закључења уговора прва половина децембра, извор финансијских 
средстава Буџет града за 2018. годину; ОКП  2002261 511100, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума. 

VII 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Извођење додатних радова на изградњи водоводне мреже у улици 
Браће Милетић“; врста ЈН-радови; врста поступка: преговарачки без објаве обавјештења о 
набавци; процјењена вриједност ЈН 21.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва 
половина новембра, оквирни датум закључења уговора прва половина децембра, извор 
финансијских средстава резервисање за 2016. годину; ОКП  2002261 511100, не предвиђа 
се закључење оквирног споразума. 
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VIII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: „Одржавање јавне расвјете на сеоском подручју“; врста ЈН-радови; 
врста поступка: конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 
79.999,99 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина новембра, оквирни датум 
закључења уговора друга половина децембра, извор финансијских средстава Буџет града за 
2018. годину; ОКП  2002262 412500, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
IX  
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Ревизија пројеката примарног дијела водоводног система Црно 
врело“; врста ЈН-услуге; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 
6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина новембра, оквирни датум 
закључења уговора прва половина децембра, извор финансијских средстава Буџет града за 
2018. годину; ОКП  2002261 511700, резервисања 2011. година,  не предвиђа се закључење 
оквирног споразума. 

X 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Израда главног пројекта фекалне канализације између улица Дујке 
Комљеновића и Вида Њежића у Бањалуци“; врста ЈН-услуге; врста поступка: конкурентски 
захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 4.500,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка прва половина новембра, оквирни датум закључења уговора прва 
половина децембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; ОКП  
2002261 511700, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
XI  
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Израда главног пројекта изградње резервоара за Доња Кола и 
секундарне водоводне мреже према насељу Соколовац у Бањалуци“; врста ЈН-услуге; врста 
поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка прва половина новембра, оквирни датум закључења уговора прва 
половина децембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; ОКП  
2002261 511700, резервисање 2011. година, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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XII 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Израда УТУ и главног пројекта изградње секундарне водоводне 
мреже у Кајмакчаланској улици и у огранцима Шумадијске улице, насеље Лазарево у 
Бањалуци“; врста ЈН-услуге; врста поступка: директни споразум; набавка подјељења на 
лотове, процјењена вриједност ЈН 4.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва 
половина новембра, оквирни датум закључења уговора прва половина децембра, извор 
финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; ОКП  2002261 511700, резервисање 
2011. година, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
XIII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: „Израда УТУ и главног пројекта секундарне водоводне мреже за 
Горње Пријечане са водоводног система виших зона у Чесми“; врста ЈН-услуге; врста 
поступка: директни споразум; набавка подјељена на лотове, процјењена вриједност ЈН 
6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина новембра, оквирни датум 
закључења уговора прва половина децембра, извор финансијских средстава Буџет града за 
2018. годину; ОКП  2002261 511700, резервисање 2011. година, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума. 

XIV 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Услуга штампања за провођење Јесење акције садње“; врста ЈН-
услуге; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; 
оквирни датум покретања поступка прва половина новембра, оквирни датум закључења 
уговора прва половина децембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. 
годину; ОКП  2002262 412700, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
XV 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: „Израда пројекта изградње 2 трим стазе (од моста Венеција до 
Ребровачког моста и уз улицу Десанке Максимовић)“; врста ЈН-услуге; врста поступка: 
директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања 
поступка прва половина новембра, оквирни датум закључења уговора прва половина 
децембра, извор финансијских средстава Буџет града за 2018. годину; ОКП 2002262 511700, 
не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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XVI 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Реализација пројеката обнове и изградње комуналне 
инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници из средстава за 2017. 
годину, ЛОТ 1 – облагање пода и степеника природним гранитом у храму Мотике, ЛОТ 2 – 
изградња православног храма у насељу Зелени Вир, ЛОТ 3 – довршетак радова на 
фрањевачком самостану Пресветог Тројства Петрићевац“; врста ЈН-радови; врста поступка: 
отворени; процјењена вриједност ЈН; ЛОТ 1 - 12.820,50 КМ, ЛОТ 2 – 12.820,50 КМ, ЛОТ 3 
– 35.897,40 КМ; извор финансијских средстава Фонд за повратак БиХ за 2017. годину, 
Одлука К-12-41-1-2438-3/18 од 27.08.2018. године и Споразум о сарадњи 12-Г-3900/18 од 
20.09.2018. године. 

XVII 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Електрификација стамбених јединица у МЗ Шимићи, ЛОТ 1 – 
засеоци Радмани, ЛОТ 2 – засеок Козара - Јуркићи“; врста ЈН-радови; врста поступка: 
конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН; ЛОТ 1 - 3.846,15 
КМ, ЛОТ 2 – 5.128,20 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина новембра. 

 
XVIII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: „Израда главног пројекта за изградњу моста преко ријеке Врбас у 
насељу Српске Топлице у Бањој Луци“; врста ЈН-услуге; врста поступка : отворени; 
процјењена вриједност ЈН 25.641,03 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина 
децембра, оквирни датум закључења уговора друга половина децембра, извор 
финансијских средстава; нацрт II ребаланса буџета града за 2018. годину 2002271-511700-
0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
XIX 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: „Израда пројекта саобраћајне сигнализације и опреме за регулисање 
саобраћаја на укрштању улица Триве Амелице – др Младена Стојановића, са ревизијом и 
пројекта саобраћајне сигнализације и опреме за регулисање саобраћаја на укрштању 
Крфске улице и улице Цара Лазара, са ревизијом“; врста ЈН-услуге; врста поступка : 
директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања 
поступка прва половина децембра, оквирни датум закључења уговора друга половина 
децембра, извор финансијских средстава; нацрт II ребаланса буџета града за 2018. годину 
2002271-511100-0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
 



6 

 

XX 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Реконструкција саобраћајнице Вуковићи - Абрићи“; врста ЈН-
радови; врста поступка : отворени; процјењена вриједност ЈН 13.675,21 КМ; оквирни датум 
покретања поступка прва половина децембра, оквирни датум закључења уговора друга 
половина децембра, извор финансијских средстава; Министарство за људска права и 
избјеглице, Фонд за повратак, Сарајево, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
XXI 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко – техничких услова и главног пројекта за 
изградњу кружне раскрснице на укрштању улице Књаза Милоша, Браће Пиштељића, 
Булевар српске војске и Ивана Горана Ковачића са ревизијом“; врста ЈН-услуге; врста 
поступка : директни споразум; процјењена вриједност ЈН 4.500,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка прва половина јануара, оквирни датум закључења уговора друга 
половина јануара, извор финансијских средстава; нацрт II ребаланса буџета града за 2018. 
годину 2002271-511100-0660, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
XXII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: „Ревизија главног пројекта за изградњу моста преко ријеке Врбас у 
насељу Српске Топлице у Бањој Луци“; врста ЈН-услуге; врста поступка : директни 
споразум; процјењена вриједност ЈН 2.564,10 КМ; оквирни датум покретања поступка прва 
половина децембра, оквирни датум закључења уговора друга половина децембра, извор 
финансијских средстава; нацрт II ребаланса буџета града за 2018. годину 2002271-511700-
0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
XXIII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 

 
-„назив јавне набавке: „Истраживање параметара стационарног саобраћаја у зони насеља 
ограниченог улицама Алеја светог Саве, Гундулићева, Олимпијских побједника и Булевар 
српске војске“; врста ЈН-услуге; врста поступка : директни споразум; процјењена 
вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва половина децембра, 
оквирни датум закључења уговора друга половина децембра, извор финансијских 
средстава; буџет града за 2018. годину 2002272-412700-0660, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума. 
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XXIV 
 
 

            У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Израда студије оправданости преузимања управљања гаражним 
паркинг простором у насељу Крајина“; врста ЈН-услуге; врста поступка : директни 
споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка прва 
половина децембра, оквирни датум закључења уговора друга половина децембра, извор 
финансијских средстава; буџет града за 2018. годину 2002272-412700-0660, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 

XXV 
 

            У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Набавка индустријског рачунара са опремом“; врста ЈН-робе; врста 
поступка : директни споразум; процјењена вриједност ЈН 3.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка децембар, извор финансијских средстава; буџет града за 2018. годину 
511300 издаци за набавку постројења и опреме, не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 

XXVI 
 

Ставка Јединственог плана број 74. мијења се и гласи: 
 

-„назив јавне набавке: „Израда пројектне документације за комуналну инфраструктуру 
(дјечија игралишта, спортска игралишта, трим стазе рекреација, чесме фонтане, огласне и 
друге табле, сале ОШ Бранко Радичевић и ОШ Свети Сава, дворана Обилићево, објекат 
Банског двора и др)“; врста ЈН-услуге; врста поступка: конкурентски захтјев за достављање 
понуда; процјењена вриједност ЈН 34.188,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга 
половина јануара, оквирни задум закључења уговора друга половина децембра, извор 
финансисјких средстава; буџет града за 2018. годину 2002262 511700 0620, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 

XXVII 
 

Тачка ХVI Одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН, број 12-Г-4009/18 од 01.10.2018. 
године, мијења се и гласи: 

 
-„назив јавне набавке: „Санација кровова на колективном стамбеном објекту П+1 у XII 
Куљанској улици број 67 и 69; ЛОТ 1 - Санација крова на колективном стамбеном објекту 
П+1 у XII Куљанској улици број 67,  ЛОТ 2 - Санација крова на колективном стамбеном 
објекту П+1 у XII Куљанској улици број 69“; врста ЈН-радови; врста поступка: отворени; 
процјењена вриједност ЈН ЛОТ 1 - 40.000,00 КМ; ЛОТ 2 – 40.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка друга половина новембра, извор финансијских средстава Буџет града 
за 2018. годину; економски код 511100 1060, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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XXVIII 
 
            Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељење за комуналне послове, Одјељење за саобраћај и путеве, Одсјека за послове 
цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице и Одјељење за 
борачко-инвалидску заштиту, како би наведене организационе јединице благовремено 
поднијеле захтјев за провођење поступка јавне набавке. 
 
 

XXIX 
 

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 12-Г-4728/18   
Дана: 26.11.2018. године             
                                                                                    
 
                                                                                                    Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
                                                                                        
                                                                                                      Мр Игор Радојичић с.р. 

      
 
 
 


