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            На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) 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, 12-Г-3254/19 од 01.08.2019. године, 12-Г-3673/19 од 
28.08.2019. године и 12-Г-3874/19 од 12.09.2019. године, мијења се и допуњава по захтјеву 
Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање (захтјев број 14-374-396/19 
од 13.09.2019. године и 14-30-1213/2019 од 16.09.2019. године), Одјељења за саобраћај и 
путеве (захтјев број 13-370-сл/19 од 17.09.2019. године), Одјељења за борачко – инвалидску 
заштиту (захтјев број 06-56-сл/2019 од 20.09.2019. године), Кабинета Градоначелника 
(захтјев број 12-К-3559/19 од 19.09.2019. године) и Одјељења за комуналне послове (захтјев 
број 05-370-сл /19 од 19.09.2019. године). 
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Израда пројектне документације за промјену намјене дијела објекта 
на гробљу Врбања“; врста јавне набавке : услуге; врста поступка јавне набавке : директни 
споразум; оквирни споразум: НЕ; подјела на лот-ове : НЕ; извор финансирања : 
2002200/511700; процјењена вриједност: 2.500,00 КМ; почетак јавне набавке: 
септембар/октобар; оквирни датум закључења уговора октобар. 

III 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Израда главног пројекта за Друштвени дом на Крчмарицама“; врста 
јавне набавке : услуге; врста поступка јавне набавке : директни споразум; оквирни 
споразум: НЕ; подјела на лот-ове : НЕ; извор финансирања : 2002200/511700; процјењена 
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вриједност: 1.000,00 КМ; почетак јавне набавке: септембар; оквирни датум закључења 
уговора септембар. 

IV 
 

          Ставка XLV Одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН број 12-Г-2120/19 од 04.06.2019. 
године, мијења се и гласи:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња моста у насељу Српске Топлице“; врста јавне набавке : 
радови; врста поступка јавне набавке : отворени; оквирни споразум: НЕ ; подјела на лот-
ове: НЕ; извор финансирања : Буџет Града Бањалука за 2019. годину 1.300.000,00 КМ и 
Буџет Града Бањалука за 2020. годину 1.300.000,00 КМ, позиција 2002271-511100-0451; 
процјењена вриједност : 2.222.222,22 КМ (2.600.000,00 KM са ПДВ-ом), почетак јавне 
набавке: друга половина септембра.  

V 
 

          Ставка 314. ЈПЈН, мијења се и гласи:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Текуће одржавање и санација споменика и спомен обиљежја, ЛОТ 
1 – санација споменика у МЗ Доња Кола (двориште ОШ „Бранислав Нушић“ к.ч. 581, у 
насељу Доња Кола)“; врста јавне набавке : радови; врста поступка јавне набавке : 
конкурентски захтјев за достављање понуда; извор финансирања 412500 1060 расходи за 
текуће одржавање споемника и спомен обиљежја; процјењена вриједност : 5.900,00 КМ.  

 
VI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Периодично сервисирање и одржавање фотографске опреме“; врста 
јавне набавке: услуге; врста поступка јавне набавке: директни споразум; оквирни споразум: 
НЕ; подјела на лот-ове : НЕ; извор финансирања : 2002120 412700 расходи за стручне 
услуге; процјењена вриједност: 3.000,00 КМ; почетак јавне набавке: почетак октобра. 

 

VII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Изградња водовода са унапређењем система управљања локалног 
водоводног система у насељу Мишин Хан у Бања Луци“, процјењена вриједност: 6.000,00 
КМ; врста поступка: директни споразум; врста јавне набавке: радови; подјела на лот-ове: 
НЕ; почетак јавне набавке: друга половина септембра; извор финансирања: 2002261 511100 
261002: 
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VIII 
 

          Ставка XXIV Одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН број 12-Г-3673/19 од 28.08.2019. 
године, мијења се и гласи:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Набавка дрвене грађе - пројекат Smallscale“ процјењена вриједност: 
6.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; врста јавне набавке: робе; подјела на лот-
ове: НЕ; почетак јавне набавке : друга половина августа; извор финансирања: 2002262 
412800 –Мале интервенције у простору- из суфицита. 

 
IX 
 

          Ставка XXIII,  XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII Одлуке о измјенама и допунама 
ЈПЈН број 12-Г-3673/19 од 28.08.2019. године, мијења се у дијелу извор финансирања, и 
гласи : 2002262 412800 – Мале интервенције у простору (из суфицита).  
 

 
X 
 

         Ставка 80. ЈПЈН, мијења се и гласи:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Реализација пројеката обнове и изградње комуналне 
инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници из средстава за 
2017.годину ЛОТ 1-облагање пода и степеника природним гранитом у храму Мотике ЛОТ 
2-Изградња православног храма у насељу Зелени Вир ЛОТ 3-довршетак радова на 
фрањевачком самостану Пресветог Тројаста Петрићевац“; врста јавне набавке : радови; 
врста поступка јавне набавке : преговарачки без обајављивања обавјештења о набавци; 
извор финансирања Фонд за повратак БиХ; процјењена вриједност : ЛОТ 1 - 12.820,50 КМ, 
ЛОТ 2 - 12.820,50 КМ, ЛОТ 3 – 35.897,40 КМ.    

 
XI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Услуга припреме и штампања маијца за акцију Поспремање Града“, 
процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; врста јавне 
набавке: услуге; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке: друга половина септембра; 
извор финансирања: 2002262 412700 262125.  
 

 
XII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: „Санација пода у објекту Дома омладине у Бањалуци“, процјењена 
вриједност: 6.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; врста јавне набавке: радови; 
подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке: друга половина септембра; извор 
финансирања: 2002263 511200 263020.  
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XIII 
 
              Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање, Одјељење за саобраћај и 
путеве, Одјељење за борачко – инвалидску заштиту, Кабинет Градоначелника и Одјељење 
за комуналне послове, како би наведене организационе јединице благовремено поднијеле 
захтјев за провођење поступка јавне набавке.    

 
XIV 

 
                Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 
Број: 12-Г-4081/19   
Дана: 26.09.2019. године                                                                                                
 

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

                                                                                                             Мр Игор Радојичић 


