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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, 12-Г-2286/19 од 13.06.2019. године 
и 12-Г-2586/19 од 28.06.2019. године, мијења се и допуњава по захтјеву Одјељења за 
инспекцијске послове (захтјев број 09-052-сл/19 од 09.07.2019. године), Кабинета 
Градоначелника (захтјев број 12-К-2547/19 од 11.07.2019. године), Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту (захтјев број 06-56-сл/2019 од 11.07.2019. године), Одјељења за 
локални економски развој и стратешко планирање (захтјев број 14-30-812-1/19 од 
15.07.2019. године, број 14-374-396/2019 од 19.07.2019. године и број 14-30-848/19 од 
25.07.2019.године), Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-370-сл/19 од 17.07.2019. 
године), Одјељења за комуналне послове (захтјев број 05-370-сл/19 од 17.07.2019. године)  
и Одјељење за привреду (захтјев број 02-30-сл/19 од 26.07.2019.године). 
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Извођење радова хитних интервенција усљед елементарних 
непогода (поплава), те санација клизишта“ врста јавне набавке : радови; врста поступка 
јавне набавке : преговарачки без објаве обавјештења о набавци; оквирни споразум: НЕ ; 
подјела на лот-ове : НЕ; извор финансирања : 2002220 412500; процјењена вриједност: 
120.000,00 КМ; почетак јавне набавке: прва половина јула; оквирни датум закључења 
уговора друга половина јула. 

III 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда пројеката за предузимање хитних интервенција усљед 
елементарних непогода (поплава), те санације клизишта“ врста јавне набавке : услуге; врста  
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поступка јавне набавке : директни споразум; извор финансирања : 2002220 412500; 
процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; почетак јавне набавке: прва половина јула; оквирни 
датум закључења уговора друга половина јула. 

 
IV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Набавка сета етно сувенира са мотивима града“, врста јавне набавке: 
робе; оквирни споразум: НЕ ; извор финансирања : Градоначелник 2002120 412900 – остали 
некласификовани расходи; врста поступка : директни споразум; процјењена вриједност : 
1.500,00 КМ; почетак јавне набавке : прва половина августа; 

V 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Набавка техничке опреме за видео снимање – држача и 
стабилизатора за камеру“, врста јавне набавке: робе; оквирни споразум: НЕ ; извор 
финансирања : Градоначелник 2002120 412900 – остали некласификовани расходи; врста 
поступка : директни споразум; процјењена вриједност : 350,00 КМ; почетак јавне набавке : 
прва половина августа; 

VI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Набавка техничке опреме за аудио снимање – микрофона за 
снимање звука“, врста јавне набавке: робе; оквирни споразум: НЕ ; извор финансирања : 
Градоначелник 2002120 412900 – остали некласификовани расходи; врста поступка : 
директни споразум; процјењена вриједност : 300,00 КМ; почетак јавне набавке : прва 
половина августа;  

VII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : ,,Прибављање урбанистичко техничких услова реконструкције 
Спомен костурнице у насељу Дракулић“, врста јавне набавке: услуге; извор финансирања : 
412500 1060 – расходи за текуће одржавање споменика и спомен обиљежја; врста поступка: 
директни споразум; процјењена вриједност: 2.800,00 КМ; оквирни датум покретања 
поступка јул; 

VIII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : ,,Израда садржаја њузлетера о првој години имплементације 
пројекта REDISCOVER“, врста јавне набавке : услуге; извор финансирања : 
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2002200/412700; врста поступка : директни споразум; процјењена вриједност: 950,00 КМ; 
оквирни датум покретања поступка јул; оквирни датум закључења уговора август; 

 
 

IX 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Дизајнерска обрада и штампање њузлетера“, врста јавне набавке : 
услуге; извор финансирања : 2002200/412700; врста поступка : директни споразум; 
процјењена вриједност: 900,00 КМ; оквирни датум покретања поступка јул; оквирни датум 
закључења уговора август; 

X 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : ,,Израда локалног портфолија потенцијалних туристичких 
производа“, врста јавне набавке : услуге; извор финансирања : 2002200/412700; врста 
поступка : директни споразум; процјењена вриједност: 5.800,00 КМ; оквирни датум 
покретања поступка јул; оквирни датум закључења уговора август; 

 
XI 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке : ,,Испитивање електроинсталација и издавање Стучног налаза за 
пословни простор број ПР-1 (стари број пословног простора 106) у Улици Булевар војводе 
Живојина Мишића бр. 53“, врста јавне набавке : услуге; извор финансирања : 
2002200/412700; врста поступка : директни споразум; процјењена вриједност: 200,00 КМ; 
оквирни датум покретања поступка јул; оквирни датум закључења уговора август; 

 
XII 

 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке : Обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације 
апликативним материјалима, врста ЈН: услуге, врста поступка: конкурентски, процјењена 
вриједност; 42.735,04 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга половина јула, 
оквирни датум закључења уговора – прва половина септембра, оквирни споразум: не, извор 
финансијских средстава: 2002272-412500-0451;  
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XIII 

 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: Пројектантски надзор на изградњи саобраћајнице – продужетак 
''Паралеле'' преко економије до Санске улице са припадајућом инфраструктуром у Бања 
Луци, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни; процјењена вриједност; 6.000,00 KM, 
оквирни датум покретања поступка – друга половина јула, оквирни датум закључења 
уговора – друга половина септембра, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 
2002271-511100-0451;  

 
 

XIV 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: Израда пројекта санације моста преко ријеке Драгочајке у насељу 
Јасиње, у МЗ Драгочај, врста ЈН: услуге, врста поступка : директни, процјењена вриједност:   
5.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга половина јула, оквирни датум 
закључења уговора – друга половина аугуста, оквирни споразум: не, извор финансијских 
средстава: 2002271-511700-0620; 

 
XV 

 
        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: Обављање услуге стручног надзора на извођењу додатних радова на 
изградњи моста преко ријеке Врбас са приступном саобраћајницом у Улици Гаврила 
Принципа и реконструкцији Улице Бранка Мораче до споја са Козарском улицом – прва 
фаза реализације; врста ЈН: услуге; врста поступка : директни; процјењена вриједност :    
6.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка – прва половина јула, оквирни датум 
закључења уговора – прва половина аугуста; оквирни споразум: не, извор финансијских 
средстава: 2002271-511100-0451, 
 

XVI 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: Израда пројекта проширења Љевчанске улице са изградњом   
потпорне конструкције; врста ЈН: услуге; врста поступка : директни; процјењена вриједност 
2.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка – друга половина јула, оквирни датум 
закључења уговора -  друга половина аугуста; оквирни споразум: не; извор финансијских 
средстава: 2002271-511700-0620;  
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XVII 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Реконструкција дијела водоводне мреже  у Драгочају“ врста јавне 
набавке: радови; оквирни споразум: НЕ ; подјела на лот-ове : НЕ; извор финансирања 
:2002261 511100; врста поступка :директни; процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; почетак 
јавне набавке: друга половина јула; 
 

XVIII 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Санација стамбеног објекта Бјелкановић Драгана у насељу Ивањска, 
град Бања Лука“; врста јавне набавке: радови; oквирни споразум: НЕ ; подјела на лот-ове : 
НЕ; извор финансирања : средства Министарства за избјеглице и расељена лица Републике 
Српске обезбјеђена по Програму рјешавања  проблема расељених лица,избјеглица и 
повратника за 2018.годину – трансфер на град Бања Лука; врста поступка :конкурентски; 
процјењена вриједност: 18.376,00 КМ ( са ПДВ-ом 21.500,00 КМ); почетак јавне набавке: 
прва половина августа; Напомена: Радови се финансирају у оквиру обезбјеђених средстава 
за ове намјене по Уговору о реализацији пројекта ,,Санација стамбеног објекта Бјелкановић 
Драган, град Бања Лука“ број 12-г-4968/18 од 12.12.2018. године.Трансфер средстава  на 
рачун Града извршен је 15.04.2019. године.  
 
 

XIX 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,Набавка  аутоматског система за наводњавање на површини између 
,,Позоришта,, и кафеа ,,Дионис“ са монтажом“ врста јавне набавке: робе; оквирни споразум: 
НЕ; подјела на лот-ове: НЕ; извор финансирања : 2002262 511300; врста поступка 
:конкурентски; процјењена вриједност: 14.500,00 КМ; почетак јавне набавке: друга 
половина јула; 
 

XX 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда  локалног акционог плана енергетске ефикасностие -“ врста 
јавне набавке: услуге; оквирни споразум: НЕ ; подјела на лот-ове : НЕ; извор финансирања: 
2002262 412700 262125; врста поступка : директни споразум; процјењена вриједност: 
6.000,00 КМ; почетак јавне набавке: друга половина јула; 
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XXI 
 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,израда и испорука стандардних плоча за категорисане угоститељске 
објекте, намијењене пружању услуга смјештаја гостију (апартман, соба за изнајмљивање, 
кућа за одмор и камп)“ врста јавне набавке:услуге; оквирни споразум: НЕ; извор 
финансирања: 412 700 расходи за стручне услуге 2002150; врста поступка: директни 
споразум; процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; почетак јавне набавке: аугуст; 
 
 

XXII 
 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: Праћење рада на ТВ програмима -Лот 1:Информисање грађана о 
пројектима и активностима Градске управе путем прилога и гостовања у програмима 
телевизије са већом покривеношћу (15.000,00 КМ), Лот-2: Представљање 
инфраструктурних и комуналних пројеката Града кроз програме локалних телевизијских 
станица (6.000,00 КМ)“ врста јавне набавке:услуге; оквирни споразум: НЕ;извор 
финансирања:градоначелник 2002120 412 700  расходи за стручне услуге по Одлуци о 
расподјели утврђеног суфицита за 2018.годину; врста поступка: конкурентски захтјев за 
достављање понуда; процјењена вриједност: 21.000,00 КМ; почетак јавне набавке: аугуст; 
 

XXIII 
 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке:“  Праћење рада Градске управе у штампаним медијима Лот-1 :Објава 
текстуалних прилога о инфратруктурним, комуналним, културним и другим значајним 
темама у рубрикама „Бањалука“ и „Култура“ у дневним новинама (6.000,00 КМ) Лот-2 : 
Новинско праћење рада одјељења Градске управе и периодична објава тематских чланака 
(6.000,00КМ); врста јавне набавке:услуге; оквирни споразум: 
НЕ;изворфинансирања:градоначелник 2002120 412 700  расходи за стручне услуге по 
Одлуци о расподјели утврђеног суфицита за 2018.годину; врста поступка: конкурентски 
захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност: 12.000,00 КМ; почетак јавне набавке: 
аугуст; 

XXIV 
 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке:“Емитовање прилога о раду градске управе путем радио станица: Лот 
-1:Емитовање дневне радио емисије у јутарњем термину на програму локалне радио 
станице са дневним и сервисним информацијама из града (2.000,00 КМ)Лот-2 :Емитовање 
радио прилога и радио џинглова на програму радио станица (2.000,00 КМ)Лот-3: Најава 
догађаја, почетка радова и других активности Градске управе на програмима радио станица 
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(2.000,00 КМ)Лот-4:Снимање и емитовање реклама у дневном програму радио станица 
(2.000,00 КМ) врста јавне набавке:услуге; оквирни споразум: НЕ;извор 
финансирања:градоначелник 2002120 412 700  расходи за стручне услуге по Одлуци о 
расподјели утврђеног суфицита за 2018.годину; врста поступка: конкурентски захтјев за 
достављање понуда; процјењена вриједност: 8.000,00 КМ; почетак јавне набавке: аугуст; 

XXV 
 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке:“Објава текстова и саопштења на електронским порталима“врста 
јавне набавке:услуге; оквирни споразум: НЕ;извор финансирања:градоначелник 2002120 
412 700  расходи за стручне услуге по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита за 
2018.годину; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност: 2.000,00 КМ; 
почетак јавне набавке: аугуст; 

XXVI 
 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке:“Медијска промоција с циљем повећања прихода од пореза на 
непокретности“ врста јавне набавке:услуге; оквирни споразум: НЕ;извор 
финансирања:градоначелник 2002120 412 700  расходи за стручне услуге по Рјешењу о 
реалокацији буџетских средстава; врста поступка: конкурентски захтјев за достављање 
понуда; процјењена вриједност: 25.000,00 КМ; почетак јавне набавке: аугуст; 

XXVII 
 

У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке:“Замјена мјерног ормара за напајање пречистача отпадних вода у ПЗ 
„Рамићи“ врста јавне набавке:услуге; оквирни споразум: НЕ;извор 
финансирања:потрошачка јединица/ек. код 20022200 412 500; врста поступка: директни 
споразум; процјењена вриједност: 4.100,00 КМ; почетак јавне набавке: аугуст; 

 

XXVIII 
 

          Ставка XLIII одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН број 12-Г-2120/19 од 04.06.2019. 
године, мијења се и гласи:   
 
-„назив јавне набавке : Стручни надзор над извођењем радова на изградњи саобраћајнице – 
продужетак ''Паралеле'' преко економије до Санске улице са припадајућом 
инфраструктуром у Бања Луци, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена 
вриједност:  6.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга половина јула, 
оквирни датум закључења уговора –друга половина аугуста, оквирни споразум: не, извор 
финансијских средстава: 2002271-511100-0451. 
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XXIX 

 
           Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељењe за инспекцијске послове, Кабинет Градоначелника, Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање, 
Одјељење за саобраћај и путеве, Одјељење за комуналне послове и Одјељење за привреду, 
како би наведене организационе јединице благовремено поднијеле захтјев за провођење 
поступка јавне набавке. 
 

XXX 
 
             Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 

 
Број: 12-Г-3254/19   
Дана: 01.08.2019. године                                                                                                
 

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

                                                                                                          Мр Игор Радојичић с.р. 

 

   


