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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 и 12-Г-941/19 од 20.03.2019. године,  
мијења се и допуњава по захтјеву Кабинета Градоначелника (захтјев број 12-К-961/19 од 
20.03.2019. године), Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-370-СЛ/2019 од 
28.03.2019. године), Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне 
ватрогасне јединице (захтјев број 16-81-9/19 од 01.04.2019. године), Службе за заједничке 
послове (захтјев број 11-054-122-1/2019 од 29.03.2019. године) и Одјељења за комуналне 
послове (захтјев број 05-370-2436/19 од 01.04.2019. године).      
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Снимање локација у граду из ваздуха путем дрона, монтажа и 
графичка обрада до 6 кратких видео спотова за телевизијско емитовање“; врста ЈН услуге; 
процјењена вриједност : 6.000,00 КМ; врста поступка: директни; оквирни датум покретања 
јавне набавке прва седмица априла; потрошачка јединица /екон.код 2002120 412700 – 
расходи за стручне услуге, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

III 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Штампа промотивне брошуре“; процјењена вриједност : 3.000,00 
КМ; врста ЈН услуге; врста поступка: директни; оквирни датум покретања јавне набавке  
прва седмица априла; потрошачка јединица /екон.код 2002120 412700 – расходи за стручне 
услуге, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
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IV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Инсертација брошуре у дневне новине, ЛОТ 1 – инсертација у 
дневне новине средњег тиража, ЛОТ 2 - инсертација у дневне новине већег тиража“; 
процјењена вриједност : 1.000,00 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка: директни; оквирни 
датум покретања јавне набавке прва седмица априла; потрошачка јединица /екон.код 
2002120 412700 – расходи за стручне услуге, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
V 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Технички пријем радова на изградњи моста преко ријеке Врбас, са 
приступном саобраћајницом у Улици Гаврила Принципа и реконструкцијом Улице Бранка 
Мораче до споја са Козарском улицом – прва фаза реализације“; процјењена вриједност : 
12.820,51 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка: конкурентски захтјев за достављање 
понуда; оквирни датум покретања јавне набавке прва половина априла; оквирни датум 
закључења уговора прва половина маја; извор финансијских средстава: 2002271-511100-
0451, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
VI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Технички пријем радова на изградњи  Источног транзита од 
Крфске улице до Улице Гаврила Принципа“; процјењена вриједност : 5.982,90 КМ; врста 
ЈН услуге; врста поступка: директни; оквирни датум покретања јавне набавке прва 
половина јуна; оквирни датум закључења уговора прва половина јула, извор финансијских 
средстава: 2002271-511100-0451, не предвиђа се закључење оквирног споразума. Напомена: 
Предметне услуге техничког пријема су неопходне за прибављање употребних дозвола за 
наведене објекте. Јавну набавку за технички пријем радова на изградњи  Источног транзита 
од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа није било реално предвидјети у оквиру ЈПЈН 
због неизвјесности око провођења ЈН за избор извођача радова, коју је проводило ЈП 
„Путеви РС.  

 
VII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: ,,Израда пројекта санације моста преко ријеке Врбас у МЗ 
Бочац“; процјењена вриједност : 5.982,90 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка: 
конкурентски захтјев за достављање понуда; оквирни датум покретања јавне набавке прва 
половина маја; оквирни датум закључења уговора прва половина јуна, извор финансијских 
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средстава: 2002271-511700-0451, не предвиђа се закључење оквирног споразума. Напомена: 
Услуга израде пројекта санације моста преко ријеке Врбас у МЗ Бочац је неопходна из 
разлога што је Елаборатом о редовнoм прегледом мостова предложена хитна санација 
предметног моста. 

 
VIII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: ,,Израда урбанистичко-техничких услова за семафоризацију 
укрштања Магистралног пута М-4 и локалног пута Залужани-Куљани-Рамићи-Драгочај и 
укрштања улице Јосифа Панчића са Булеваром Десанке Максимовић“; процјењена 
вриједност : 3.000,00 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка: директни споразум; оквирни 
датум покретања јавне набавке прва половина априла; оквирни датум закључења уговора 
прва половина маја, извор финансијских средстава: 2002272-511700-0620, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума.  

 
IX  
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Израда Главног пројекта за семафоризацију укрштања 
Магистралног пута М-4 и локалног пута Залужани-Куљани-Рамићи-Драгочај, са 
ревизијом“; процјењена вриједност : 5.982,90 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка: 
директни споразум; оквирни датум покретања јавне набавке прва половина априла; оквирни 
датум закључења уговора прва половина маја, извор финансијских средстава: 2002272-
511700-0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума.  

 
 

X  
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Истраживање карактеристика стационарног саобраћаја“; 
процјењена вриједност : 5.982,90 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка: директни споразум; 
оквирни датум покретања јавне набавке прва половина јуна; оквирни датум закључења 
уговора прва половина јула, извор финансијских средстава: 2002272-412700-0660, не 
предвиђа се закључење оквирног споразума.  
 

XI  
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Израда Студије оправданости и услова преузимања на управљање 
паркиралишта / гаражног простора“; процјењена вриједност : 5.982,90 КМ; врста ЈН услуге; 
врста поступка: директни споразум; оквирни датум покретања јавне набавке прва половина 
јула; оквирни датум закључења уговора прва половина августа, извор финансијских 
средстава: 2002272-412700-0660, не предвиђа се закључење оквирног споразума.  
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XII  
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Пројекат из безбједности саобраћаја "Нека дјечији кораци 
буду безбједни“; процјењена вриједност : 5.982,90 КМ; врста ЈН услуге; врста поступка: 
директни споразум; оквирни датум покретања јавне набавке прва половина јуна; оквирни 
датум закључења уговора прва половина јула, извор финансијских средстава: 2002272-
511700-0620, не предвиђа се закључење оквирног споразума. Напомена: Одјељење је 
конкурисало на јавни позив који је расписала Агенција за безбједност саобраћаја РС и 
средства у износу од 3.500 КМ, колико суфинансира Агенција, су пребачена на рачун града 
те је неопходно иста уврстити у Планове Одјељења. 

 
 

XIII  
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Набавка пјенила за гашење пожара“; процјењена вриједност: 
29.900,00 КМ; врста ЈН робе; врста поступка: конкурентски захтјев за достављање понуда; 
оквирни датум покретања јавне набавке април; оквирни датум закључења уговора мај, 
извор финансијских средстава: позиција 412400 Расходи за материјал за посебне намјене – 
намјенска средства по Закону о заштити од пожара02272-511700-0620, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума.  

XIV 
 

           Ставка 196. ЈПЈН мијења се и гласи:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Набавка авио карата и смјештај у иностранству, ЛОТ 1 – 
набавка авионских карата, ЛОТ 2 – набавка услуга смјештаја у иностранству“; процјењена 
вриједност: 75.000,00 КМ, ЛОТ 1 – 30.000,00 КМ, ЛОТ 2 – 45.000,00 КМ; врста ЈН услуге; 
врста поступка: отворени; оквирни датум покретања јавне набавке април; оквирни датум 
закључења уговора мај, извор финансијских средстава: Служба за заједничке послове – број 
потрошачке јединице 2002240, не предвиђа се закључење оквирног споразума.  

 

XV 
 
           Ставка 51. ЈПЈН мијења се и гласи:  

 

-„назив јавне набавке: ,,Израда уплатница обвезницима комуналне накнаде 
стамбених простора за 2019. годину“; процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста ЈН услуге; 
врста поступка: директни; оквирни датум покретања јавне набавке април; оквирни датум 
закључења уговора април, извор финансијских средстава: буџет Града Бањалука за 2019. 
годину 2002261 412700 0660, не предвиђа се закључење оквирног споразума.  
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XVI 
 

           Ставка 61. ЈПЈН мијења се и гласи:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Хитне интервенције на јавним површинама по налогу 
инспекције, комуналне полиције и Градоначелника“; процјењена вриједност: 683.760,68 
КМ; врста ЈН радови; врста поступка: отворени; оквирни датум покретања јавне набавке 
април; оквирни датум закључења уговора јуни, извор финансијских средстава: буџет Града 
Бањалука за 2019. годину 2002262 412500 262128, предвиђа се закључење оквирног 
споразума на 4 године.  

 
XVII 

 
           У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 

-„назив јавне набавке: ,,Израда рачуна/фактура обвезницима комуналне накнаде 
пословних простора за 2019. годину“; процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста ЈН услуге; 
врста поступка: директни споразум; оквирни датум покретања јавне набавке април; 
оквирни датум закључења уговора април, извор финансијских средстава: буџет Града 
Бањалука за 2019. годину 2002261 412700, не предвиђа се закључење оквирног споразума.  

 
XVIII 

 
            Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Кабинет градоначелника, Одјељење за саобраћај и путеве, Одсјек за послове цивилне 
заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, Службу за заједничке 
послове и Одјељење за комуналне послове како би наведене организационе јединице 
благовремено поднијеле захтјев за провођење поступка јавне набавке. 
 
 

XIX 
 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Број: 12-Г-1161/19   
Дана: 02.04.2019. године                                                                                                
                                                                                  Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        

                                                                                                           Мр Игор Радојичић с.р. 


