
 Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 

 

тел:+387 51 244 400 факс: +387 51 212-526  www.banjaluka.rs.ba gradonacelnik@banjaluka.rs.ba 

 

 

            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, 12-Г-4376/18 од 

30.10.2018. године, 12-Г-4728/18 од 26.11.2018. године, 12-Г-4786/18 од 30.11.2018. године 

и 12-Г-4933/18 од 11.12.2018. године, мијења се по захтјеву Одјељења за комуналне послове 

(захтјев број 05-370-9186/18 од 20.12.2018. године), Одсјека за послове цивилне заштите и 

професионалне територијалне ватрогасне јединице (захтјев број 16-81-18/18 од 11.12.2018. 

године) и Кабинета предсједника Скупштине Града (захтјев број 07/1-1094/18 од 19.12.2018. 

године).     

II 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Извођење хитних радова на изградњи примарног дијела водоводног 

система Црно врело, регионални водовод (Доњи Перван – Петров Гај)“; врста ЈН-радови; 

врста поступка: преговарачки; процјењена вриједност ЈН 205.000,00 КМ; оквирни датум 

покретања поступка друга половина децембра, оквирни датум закључења уговора прва 

половина јануара, извор финансијских средстава : резервисање 2017. године, 2002261 

511100, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

III 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Обављање услуге пружање оперативне помоћи на пословима 

комуналне накнаде, евидентирање промјена и издавање рјешења“; врста ЈН-услуге; врста 
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поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; извор финансијских 

средстава 2002261 412700, не предвиђа се закључење оквирног споразума.   

IV 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Набавка и постављање јелке за Нову годину“; врста ЈН-робе; врста 

поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ; оквирни датум 

покретања поступка друга половина децембра, оквирни датум закључења уговора друга 

половина децембра, извор финансијских средстава : потрошачка јединица/економски код 

2002262 412400, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

V 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Замјена столарије у простору Удружења пензионера у Грчкој 19 у 

Бањалуци“; врста ЈН-робе; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 

2.991,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга половина децембра, оквирни датум 

закључења уговора друга половина децембра, извор финансијских средстава, потрошачка 

јединица/економски код 2002263 415200, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

VI 

 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: „Набавка новогодишњих материјала“; врста ЈН-робе; врста поступка: 

директни споразум; процјењена вриједност ЈН 1.808,00 КМ; оквирни датум покретања 

поступка друга половина децембра, оквирни датум закључења уговора друга половина 

децембра, извор финансијских средстава, Скупштина Града - потрошачка јединица 

2002112, ставка 412 900 0111 – остали некласификовани расходи – расходи по основу 

репрезентације, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

VII 

 

Ставка Јединственог плана број 272. мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Испитивање и издавање употребне дозволе за ватрогасно – 

спасилачку платформу Bronto Sky Lift (десетогодишњи сервис)“; врста ЈН-услуге; врста 

поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН - 200.000,00 КМ; оквирни датум покретања 

поступка друга половина децембра, оквирни датум закључења уговора друга половина 

јануара, извор финансијских средстава; ЗоП 412500; расходи за текуће одржавање, не 

предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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VIII 

 

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

године, мијења се и гласи: 

 

-„назив јавне набавке: „Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација дјечијег 

вртића 1. крајишке бригаде НО 1 (CIDEA)“; врста ЈН-радови; врста поступка: преговарачки; 

процјењена вриједност ЈН 140.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка друга 

половина децембра, оквирни датум закључења уговора друга половина јануара, извор 

финансијских средстава; потрошачка јединица/економски код 2002263 511200, не предвиђа 

се закључење оквирног споразума. 

 

IX 

 

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

Одјељења за комуналне послове,  Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне 

територијалне ватрогасне јединице и Кабинета предсједника Скупштине Града, како би 

наведне организационе јединице благовремено поднијеле захтјев за провођење поступка 

јавне набавке. 

 

X 

 

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Број: 12-Г-5119/18   

Дана: 21.12.2018. године                                                                                                

 

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

                                                                                        

                                                                                                    Мр Игор Радојичић с.р. 

      

 

 

 

 

 

 

 


