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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, 12-Г-941/19 од 20.03.2019. године,  
12-Г-1161/19 од 02.04.2019. године, 12-Г-1476/19 од 19.04.2019. године, 12-Г-1578/19 од 
25.04.2019. године, 12-Г-2120/19 од 04.06.2019. године и 12-Г-2286/19 од 13.06.2019. 
године, мијења се и допуњава по захтјеву Одјељења за комуналне послове (захтјев број 05-
370-сл/19 од 18.06.2019. године), Одјељења за локални економски развој и стратешко 
планирање (захтјев број 14-374-396/19 од 24.06.2019. године) и Одјељења за финансије 
(захтјев број 04-40-сл/19 од 26.06.2019. године).  
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Реконструкција,санација и инвестиционо одржавање објеката 
спортске инфраструктуре у кањону ријеке Врбас“ врста јавне набавке: радови;шифра ЈН : 
45000000-7; оквирни споразум: НЕ ; подјела на лот-ове : НЕ; извор финансирања :2002263 
511200; врста поступка :преговарачки; процјењена вриједност: 42.735,00 КМ; почетак јавне 
набавке: друга половина јуна; 

III 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Додатни радови  на санацији и рестаурацији фасаде на објекту 
Банског двора у Бања Луци“ ;врста јавне набавке: радови;шифра ЈН : 45000000-7; оквирни 
споразум: НЕ ; подјела на лот-ове : НЕ; извор финансирања :средства Владе Републике 
Српске по основу клириншког дуга ( по Одлуци 04/1-012-2-1076/18 од 08.05.2018. године); 
врста поступка : преговарачки; процјењена вриједност: 221.367,50 КМ; почетак јавне 
набавке: прва половина јула; Напомена : Радови се финансирају у оквиру обезбјеђених 
средстава за ове намјене , тако да није потребно обезбјеђење додатних средстава ( мањак 
радова по уговору 12-Г-3955/18 на  санацији и рестаурацији фасаде на објекту Банског 
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двора у Бања Луци у износу од 242.000,00 КМ и мања реализација по окончаној ситуацији 
по уговору 12-Г-1189/18 на реконструкцији крова објекта Банског двора у износу од 
17.000,00 КМ , односно укупно 259.000,00 КМ). 

IV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Израда прикључака објекту МЗ и Полицијске станице Лауш“ врста 
јавне набавке: радови; шифра ЈН : 45000000-7; оквирни споразум: НЕ ; подјела на лот-ове : 
НЕ; извор финансирања :2002263 511100; врста поступка : конкурентски; процјењена 
вриједност: 42.735,00 КМ; почетак јавне набавке: прва половина јула; 

V 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : ,,Уклањање мјешаног отпада са привремених и дивљих 
депонија,прикупљање отпада дуж магистралних, регионалних и других путева,одвоз 
мјешаног комуналног отпада“, врста јавне набавке: услуге;шифра ЈН : 90000000-7; оквирни 
споразум: НЕ ; подјела на лот-ове : НЕ; извор финансирања :2002262 412800 262119; врста 
поступка : преговарачки; процјењена вриједност:133.050,00 КМ; почетак јавне набавке: 
друга половина јуна; Напомена :Набавка се проводи за услуге у циљу отклањања последица 
након поплава на подручју Крупе на Врбасу, Рекавица, Карановца и Бочца. 

VI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : ,,Поправка и пуштање у рад чилера за објекат Музичког павиљона у 
Парку Петар Кочић“, врста јавне набавке: услуге; извор финансирања : 2002200/412500; 
врста поступка : директни споразум; процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка јул; оквирни датум закључења уговора август; 

 
VII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке : ,,Процјена тржишне вриједности покретне имовине намијењене за 
продају у Пословној зони Рамићи - Бањалука“, врста јавне набавке: услуге; извор 
финансирања : 2002200/412700; врста поступка : директни споразум; процјењена 
вриједност: 1.200,00 КМ; оквирни датум покретања поступка јул; оквирни датум закључења 
уговора август; 

VIII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : ,,Услуге техничког пријема објеката (гаража) у власништву Града 
Бањалука“, врста јавне набавке : услуге; извор финансирања : 2002200/511700; врста 
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поступка : директни споразум; процјењена вриједност: 2.308,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка јул; оквирни датум закључења уговора август; 

 
IX 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : ,,Преглед и мјерење на ел.енергетским инсталацијама гаража у 
Улици Меше Селимовића, Симеуна Ђака и Јована Јанчића“, врста јавне набавке : услуге; 
извор финансирања : 2002200/412700; врста поступка : директни споразум; процјењена 
вриједност: 500,00 КМ; оквирни датум покретања поступка јул; оквирни датум закључења 
уговора август; 

X 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : ,,Пружање правних услуга из области директних и индиректних 
пореза“, врста јавне набавке : услуге; извор финансирања : 2002140 /412700 – Расходи за 
стручне услуге; врста поступка : набавка услуга из Анекса 2 дио Б ЗЈН; процјењена 
вриједност: 22.800,00 КМ; оквирни датум покретања поступка јун; оквирни датум 
закључења уговора јул; не предвиђа се закључење оквирног споразума.  

 
XI 

 
         Ставка XIII одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН број 12-Г-2120/19 од 04.06.2019. 
године, мијења се и гласи :   

 
-„назив јавне набавке: „Изградња прикључака објектима у Куљанима“; врста јавне набавке 
радови; врста поступка : преговарачки; процјењена вриједност 55.555,55 КМ; оквирни 
датум покретања поступка јун, извор финансијских средстава 2002263 415200, не предвиђа 
се закључење оквирног споразума. 

XII 
 

            Ставка 309. ЈПЈН мијења се и гласи :   
 

-„назив јавне набавке: „Пружање услуга на пословима комуналне накнаде“; врста јавне 
набавке услуге; врста поступка : преговарачки; процјењена вриједност 390.000,00 КМ; 
извор финансијских средстава 2002140 / 412700 – Расходи за стручне услуге, оквирни датум 
покретања поступка јун, оквирни датум закључења уговора јул, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума. 
 

XIII 
 

            Ставка 310. ЈПЈН мијења се и гласи :   
 

-„назив јавне набавке: „Пружање услуга на пословима накнаде за трајно коришћење 
градског грађевинског земљишта“; врста јавне набавке услуге; врста поступка : 
преговарачки; процјењена вриједност 80.000,00 КМ; извор финансијских средстава 2002140 
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/ 412700 – Расходи за стручне услуге, оквирни датум покретања поступка јун, оквирни 
датум закључења уговора јул, не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

XIV 
 
           Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити  
Одјељење за комуналне послове, Одјељење за локални економски развој и стратешко 
планирање и Одјељење за финансије, како би наведене организационе јединице 
благовремено поднијеле захтјев за провођење поступка јавне набавке. 
 

XV 
 
             Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 

 
Број: 12-Г-2586/19   
Дана: 28.06.2019. године                                                                                                
                                                                                  Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        

                                                                                                          Мр Игор Радојичић с.р. 


