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            На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и члана 10. 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, 3/18 и 4/19) Градоначелник доноси  
 
 ОДЛУКУ  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЈЕДИНСТВЕНОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ  ГРАДА БАЊАЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I 
 

          Јединствени план јавних набавки Градске управе Града Бањалука за 2019. годину, 
донесен под бројем 12-Г-119/19 од 16.01.2019. године, мијења се и допуњава по захтјеву 
Одјељења за комуналне послове (захтјев број 05-370-1709/19-1 од 14.03.2019. године), 
Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима (захтјев број 18-
053-СЛ/19 од 14.03.2019. године), Одјељења за општу управу (захтјев број 01-052-161/19 од 
11.03.2019. године), Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт (захтјев број 15-
СЛ-47/19 од 15.02.2019. године), Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне 
територијалне ватрогасне јединице Бањалука (захтјев број 16-81-9/19 од 18.03.2019. године) 
и Одјељења за просторно уређење (захтјев број 03-364-сл/19 од 15.03.2019. године).     
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Санација-поправка трибина  стадиона Борац“;  процјењена 
вриједност : 6.000,00 КМ; врста поступка: директни; оквирни датум покретања јавне 
набавке : друга половина марта; потрошачка јединица /екон.код 2002263 511200 263003; 
организациона јединица: ОКП, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 

III 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Санација фасаде  стадиона Борац“; процјењена вриједност : 6.000,00 
КМ; врста поступка: директни; оквирни датум покретања јавне набавке :друга половина 
марта; потрошачка јединица /екон.код 2002263 511200 263003; организациона 
јединица:ОКП, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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IV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: Санација металне ограде око гробља Свети Марко“ ; врста ЈН. 
Радови; процјењена вриједност 15.384,60 КМ ; врста поступка конкурентски захтјев за 
достављање понуда; почетак јавне набавке : друга половина априла; финансира: 
Министарство за људска права и избјеглице БиХ,Фонд за повратк БиХ по Одлуци о избору 
пројеката обнове и изградње комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима гдје 
живе расељене особе и повратници за 2018. годину, број К-14-41-1-3315-3/18 од 27.12.2018. 
године (,,Службени гласник БиХ“ број 8/19), не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 
 

V 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Хотелске и угоститељске услуге за потребе одржавања стратешког 
савјетовања Градске управе Града Бањалука у Бањи Врућици“; врста ЈН услуге, процјењена 
вриједност 10.000,00 КМ; врста поступка: набавка услуга из анекса 2 дио Б ЗЈН; оквирни 
датум покретања јавне набавке : друга половина марта; извор финансијских средстава буџет 
Града Бањалука за 2019. годину, ставка 412 900 - расходи за стручно усавршавање 
запослених; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
VI 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Пружање услуга санитетског обезбјеђења скупова“; врста ЈН 
услуге, процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; оквирни 
датум покретања јавне набавке : друга половина марта; извор финансијских средстава буџет 
Града Бањалука за 2019. годину, расходи за стручне услуге – санитетско обезбјеђење 
скупова,  412 700 0860, потрошачка јединица 2002290 – Одјељење за образовање, здравство, 
омладину и спорт; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
VII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Набавка погонског горива за потребе ПТВЈ“; врста ЈН робе, 
процјењена вриједност 102.000,00 КМ; врста поступка: отворени; оквирни датум покретања 
јавне набавке : април; извор финансијских средстава буџет Града Бањалука за 2019. годину, 
позиција 412 600, расходи по основу путовања и смјештаја; предвиђа се закључење 
оквирног споразума на двије године. 
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VIII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Конкурс за израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења 
мултифункционалне дворане/конгресног центра“; врста ЈН услуге, процјењена вриједност 
80.000,00 КМ; врста поступка: конкурс за израду идејног рјешења; оквирни датум 
покретања јавне набавке март; оквирни датум закључења уговора  јуни; извор финансијских 
средстава буџет Града Бањалука за 2019. годину, ставка 412 900, потрошачка јединица 
Одјељење за просторно уређење; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
IX 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Конкурс за израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења 
моста у насељу Долац“; врста ЈН услуге, процјењена вриједност 80.000,00 КМ; врста 
поступка: конкурс за израду идејног рјешења; оквирни датум покретања јавне набавке  
март; оквирни датум закључења уговора  јуни; извор финансијских средстава буџет Града 
Бањалука за 2019. годину, ставка 412 900, потрошачка јединица Одјељење за просторно 
уређење; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
X 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Конкурс за израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења 
централне пјешачке зоне“; врста ЈН услуге, процјењена вриједност 80.000,00 КМ; врста 
поступка: конкурс за израду идејног рјешења; оквирни датум покретања јавне набавке  
март; оквирни датум закључења уговора  јуни; извор финансијских средстава буџет Града 
Бањалука за 2019. годину, ставка 412 900, потрошачка јединица Одјељење за просторно 
уређење; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
XI 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда геодетских подлога за потребе расписа конкурса“; 
процјењена вриједност : 6.000,00 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка директни споразум; 
почетак јавне набавке март; оквирни датум закључења уговора април, извор финансијских 
средстава буџет Града Бањалука за 2019. годину, ставка 412 900, потрошачка јединица 
Одјељење за просторно уређење, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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XII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Урбанистичко-технички услови за потребе расписа конкурса за 
израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења централне пјешачке зоне“; 
процјењена вриједност : 6.000,00 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка директни споразум; 
почетак јавне набавке март; оквирни датум закључења уговора април, извор финансијских 
средстава буџет Града Бањалука за 2019. годину, ставка 412 900, потрошачка јединица 
Одјељење за просторно уређење, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 
 

XIII 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Припрема материјала потребног за организовање изложби 
конкурсних радова“; процјењена вриједност : 3.000,00 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка 
директни споразум; почетак и завршетак јавне набавке се не може одредити, јер зависи од 
окончања конкурса за израду идејног рјешења, извор финансијских средстава буџет Града 
Бањалука за 2019. годину, ставка 412 900, потрошачка јединица Одјељење за просторно 
уређење, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 
 

XIV 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Штампање промотивног материјала“; процјењена вриједност : 
3.000,00 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка директни споразум; почетак и завршетак јавне 
набавке се не може одредити, јер зависи од окончања конкурса за израду идејног рјешења, 
извор финансијских средстава буџет Града Бањалука за 2019. годину, ставка 412 900, 
потрошачка јединица Одјељење за просторно уређење, не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 
 
 

XV 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда каталога за организовање изложби конкурсних радова“; 
процјењена вриједност : 3.000,00 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка директни споразум; 
почетак и завршетак јавне набавке се не може одредити, јер зависи од окончања конкурса 
за израду идејног рјешења, извор финансијских средстава буџет Града Бањалука за 2019. 
годину, ставка 412 900, потрошачка јединица Одјељење за просторно уређење, не предвиђа 
се закључење оквирног споразума. 
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XVI 
 
 
          Ставка Јединственог плана број 3. мијења се и гласи: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Уклањање мјешаног отпада са привремених и дивљих депонија и 
одвоз отпада одложеног у контејнере запремине 5 м3 ван урбаног подручја града“ у дијелу:  
подјела на лотове :  НЕМА; врста ЈН услуге; врста поступка отворени; процјењена 
вриједност за 2 године  1.623.931,60 КМ; почетак јавне набавке: друга половина марта; 
извор финансијских средстава буџет Града Бањалука за 2019. годину, 2002262 412800 
262119, предвиђа се закључење оквирног споразума на 2 године. 
 
 

XVII 
 
          Ставка Јединственог плана број 11. мијења се и гласи: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Одржавање комуналне опреме“; процјењена вриједност : 520.000,00 
КМ; врста ЈН услуге; врста поступка отворени; почетак јавне набавке : друга половина 
марта; оквирни датум закључења уговора/оквирног споразума прва половина јуна, извор 
финансијских средстава буџет Града Бањалука за 2019. годину, 2002262 412500 262103, 
предвиђа се закључење оквирног споразума на 4 године. 
 

XVIII 
 
         Ставка Јединственог плана број 77. мијења се и гласи: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација спортских 
објеката“; врста ЈН радови; врста поступка отворени; процјењена вриједност : 123.940,17 
КМ;  извор финансијских средстава буџет Града Бањалука за 2019. годину, 2002263 511200 
263003, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

XIX 
 
          Ставка Јединственог плана број 383. мијења се и гласи: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Радови - пројекти мјесних заједница на уређењу простора ЛОТ 1-
ЛОТ 34“; процјењена вриједност : 72.650,00 КМ; врста ЈН радови; врста поступка отворени; 
почетак јавне набавке : друга половина марта; оквирни датум закључења уговора мај, извор 
финансијских средстава буџет Града Бањалука за 2019. годину, 2002130 415200 0111, не 
предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

XX 
 
        Ставка Јединственог плана број 384. мијења се и гласи: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Робе - пројекти мјесних заједница на уређењу простора ЛОТ 1-ЛОТ 
23“; процјењена вриједност : 49.150,00 КМ; врста ЈН робе; врста поступка отворени; 
почетак јавне набавке : друга половина марта; оквирни датум закључења уговора мај, извор 
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финансијских средстава буџет Града Бањалука за 2019. годину, 2002130 415200 0111, не 
предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

XXI 
 
            Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељења за комуналне послове, Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање 
људским ресурсима, Одјељење за општу управу, Одјељење за образовање, здравство, 
омладину и спорт, Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне 
ватрогасне јединице Бањалука и Одјељења за просторно уређење, како би наведене 
организационе јединице благовремено поднијеле захтјев за провођење поступка јавне 
набавке. 
 
 

XXII 
 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Број: 12-Г-941/19   
Дана: 20.03.2019. године                                                                                                
 
                                                                                                  Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
                                                                                        
                                                                                                    Мр Игор Радојичић с.р. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


