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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 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, 12-Г-941/19 од 20.03.2019. године и 
12-Г-1161/19 од 02.04.2019. године, допуњава по захтјеву Одјељења за финансије (захтјев 
број 04-40-1006/2019 од 12.04.2019. године), Одјељења за борачко – инвалидску заштиту  
(захтјев број 06-56-сл/19 од 12.04.2019. године), Одјељења за локални економски развој и 
стратешко планирање (захтјев број 14-374-235/2019 од 16.04.2019. године) и Кабинета 
градоначелника (захтјев број 12-К-1369/19 од 16.04.2019. године).      
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Обезбјеђење дугорочног кредита за рефинансирање постојећег 
дуга“; врста ЈН услуге; процјењена вриједност 9.300.000,00 КМ; врста поступка: отворени; 
оквирни датум покретања јавне набавке април-мај; потрошачка јединица 2002190 – Остала 
буџетска потрошња, позиција 413300 и 413700, не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 

III 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Постављање бисте/попрсја генерала Жукова“; процјењена 
вриједност : 3.000,00 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка: директни; оквирни датум 
покретања јавне набавке април; потрошачка јединица /екон.код 415200 1090 капитални 
грант за изградњу спомен обиљежја, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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IV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Прибављање главног пројекта реконструкције спомен костурнице у 
насељу Дракулић, са предмјером и предрачуном радова“; процјењена вриједност : 4.000,00 
КМ; врста ЈН услуге; врста поступка: директни; оквирни датум покретања јавне набавке  
април; потрошачка јединица /екон.код 415200 1060 расходи за текуће одржавање споменика 
и спомен обиљежја, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
V 
 

       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Геодетске услуге“; процјењена вриједност 5.950,00 КМ; врста ЈН 
услуге; врста поступка: директни; оквирни датум покретања јавне набавке мај; оквирни 
датум закључења уговора јуни; потрошачка јединица /екон.код 2002200/412700, не 
предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
VI 
 

       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Набавка и монтажа разводног ормара у комплексу Кочићево 
огњиште на Мањачи“; процјењена вриједност 2.500,00 КМ; врста ЈН робе; врста поступка: 
директни; оквирни датум покретања јавне набавке мај; оквирни датум закључења уговора 
јуни; потрошачка јединица /екон.код 2002200/412500, не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 

VII 
 

       У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Откуп књига аутора који обрађују историју и актуелности из града 
Бањалука“; процјењена вриједност 2.500,00 КМ; врста ЈН робе; врста поступка: директни; 
оквирни датум покретања јавне набавке прва седмица маја; потрошачка јединица /екон.код 
Градоначелник 2002120 412 900 – остали некласификовани расходи, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 

 
VIII 

 
       У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Промотивне услуге за пројект Посјета туриста Бањалуци на 
авионској линији Београд-Бањалука“; процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста ЈН услуге; 
врста поступка: директни; оквирни датум покретања јавне набавке задња седмица априла; 
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потрошачка јединица /екон.код Градоначелник 2002120 412 700 – расходи за стручне 
услуге, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
IX 
 

            Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити  
Одјељење за финансије, Одјељење за борачко-инвалидксу заштиту, Одјељење за за локални 
економски развој и стратешко планирање и  Кабинета градоначелника, како би наведене 
организационе јединице благовремено поднијеле захтјев за провођење поступка јавне 
набавке. 
 

X 
 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
Број: 12-Г-1476/19   
Дана: 19.04.2019. године                                                                                                
                                                                                  Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        

                                                                                                          Мр Игор Радојичић с.р. 

 


