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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, 12-Г-3874/19 од 12.09.2019. године и 12-Г-4081/19 од 26.09.2019. 
године, мијења се и допуњава по захтјеву Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-
370-сл/19 од 26.09.2019. године), Одсјека за информатику (захтјев број 17-сл/2019 од 
26.09.2019. године) и Одјељења за финансије (захтјев број 04-40-2796/19 од 02.10.2019. 
године). 
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Извођење додатних радови на изградњи и проширењу 
саобраћајнице у Шарговачкој улици са пратећом инфраструктуром – прва фаза 
реализације“, врста ЈН: радови, врста поступка: преговарачки, процјењена вриједност: 
162.393,16 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга половина септембра,оквирни 
датум закључења уговора – прва половина октобра, оквирни споразум: не, извор 
финансијских средстава: 2002271-511100-0451;  

III 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Извођење додатних радова на изградњи Улице Краља Александра 1 
Карађорђевића - прва фаза реализације“, врста ЈН: радови, врста поступка: преговарачки, 
процјењена вриједност: 341.880,34 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга 
половина септембра, оквирни датум закључења уговора – прва половина октобра, оквирни 
споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511100-0451;  
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IV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко – техничких услова за изградњу Шарговачке 
улице - друга фаза реализације, од раскрснице са Поткозарском улицом у дужини око 1500 
метара“, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, 
оквирни датум покретања поступка – прва половина октобра, оквирни датум закључења 
уговора – друга половина октобра,оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 
2002271-511700-0620;  
 

V 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда главног пројекта за изградњу Шарговачке улице - друга фаза 
реализације, од раскрснице са Поткозарском улицом, у дужини око 1500 метара“, врста ЈН: 
услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ,  оквирни датум 
покретања поступка – прва половина новембра, оквирни датум закључења уговора – друга 
половина новембра, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-
0620;  

 
VI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко – техничких услова за изградњу споја Улица 
Краља Петра I Карађорђевића и Гајеве улице (код хотела "Палас")“, врста ЈН: услуге, врста 
поступка: директни, процјењена вриједност: 3.500,00 КМ, оквирни датум покретања 
поступка – прва половина октобра, оквирни датум закључења уговора – друга половина 
октобра, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-0620;  

VII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда главног пројекта за изградњу споја Улица Краља Петра I 
Карађорђевића и Гајеве улице (код хотела "Палас")“, врста ЈН: услуге, врста поступка: 
директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва 
половина новембра, оквирни датум закључења уговора – друга половина новембра, 
оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-0620;  
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VIII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда пројектне документације за санацију клизишта у Улици 
браће Милетић“, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 
5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина октобра, оквирни датум 
закључења уговора – друга половина октобра, оквирни споразум: не, извор финансијских 
средстава: 2002271-511700-0620;  

 
IX 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда пројектне документације за изградњу тротоара у насељу 
Сарачица“, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 5.982,90 
КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина октобра, оквирни датум 
закључења уговора – друга половина октобра, оквирни споразум: не, извор финансијских 
средстава: 2002271-511700-0620;  
 

 
X 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда и функционално одржавања софтвера за плаћање паркинга 
СМС-ом и контролу“, врста ЈН: услуге, врста поступка: отворени, процјењена вриједност: 
264.957,25 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина  октобра, оквирни 
датум закључења уговора – прва половина децембра, оквирни споразум: да, на 4 (четири) 
године, извор финансијских средстава: 2002272-412700-0660;  
 
 

XI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко-техничке документације за изградњу улице 
Ивана Горана Ковачића, дио од Књаза Милоша до Крајишких бригада“, врста ЈН: услуге, 
врста поступка: конкурентски, процјењена вриједност: 5.128,00 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – прва половина октобра, оквирни датум закључења уговора – друга 
половина новембра, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700-
0620;  

 
XII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: „Израда Пројекта обиљежавања пјешачког прелаза у Улици Југ 
Богдана; Пројекта обиљежавања пјешачког прелаза у Улици Симе Матавуља, Пројекта 
саобраћајне сигнализације на укрштању улица Млађе Ћусића – И. Г. Ковачића; Елабората 
за постављање посебних објеката на путу у циљу смањивања брзине кретања возила у 
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Улици Млађе Ћусића“, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 
5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина октобра, оквирни датум 
закључења уговора – друга половина новембра, оквирни споразум: не, извор финансијских 
средстава: 2002272-412700-0660;  

 

XIII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Израда идејног рјешења и урбанистичко-техничких услова 
денивелисаног пјешачког прелаза - пасареле у Омладинској улици, код укрштања са 
Улицом Браће Мажар и мајке Марије“, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, 
процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина 
октобра, оквирни датум закључења уговора – друга половина новембра, оквирни споразум: 
не, извор финансијских средстава: 2002272-511700-0620; 

 

XIV 
 
          Ставка 343. ЈПЈН, мијења се и гласи: 

 
-„назив јавне набавке: „Одржавање рачунарске опреме“, врста ЈН: услуге, врста поступка: 
директни, процјењена вриједност: 6.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва 
половина октобра, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 412700; 
 

XV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: „Филтрирање електронске поште“, врста ЈН: услуге, врста поступка: 
директни, процјењена вриједност: 3.300,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва 
половина октобра, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 412700;  
 
 

XVI 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: „Пружање правних услуга у поступку регистрације залога на 
покретним стварима“, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 
1.200,00 КМ, оквирни датум покретања поступка октобар, оквирни датум закључења 
уговора октобар, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002140/412700 – 
расходи за стручне услуге; 
 

XVII 
 
              Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељење за саобраћај и путеве, Одсјек за информатику и Одјељење за финансије, како би 
наведене организационе јединице благовремено поднијеле захтјев за провођење поступка 
јавне набавке.    
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XVIII 
 
                Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 
Број: 12-Г-4245/19   
Дана: 04.10.2019. године                                                                                                
 

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

                                                                                                           Мр Игор Радојичић с.р. 

 

   


