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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. 34/19) 
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, 
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,  12-Г-4081/19 од 26.09.2019. године, 
12-Г-4245/19 од 04.10.2019. године и 12-Г-4369/19 од 15.10.2019. године, мијења се и 
допуњава по захтјеву Службе за заједничке послове (захтјев број 11-054-383-1/19 од 
15.10.2019. године), Одјељења за инспекцијске послове (захтјев број 09-052-сл/19 од 
21.10.2019. године), Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-370-7757/19 од 
22.10.2019. године и 13-370-сл/19 од 30.10.2019. године), Одјељења за локални економски 
развој и стратешко планирање (захтјев број 14-30-1480-1/19 од 25.10.2019. године), 
Одјељења за комуналне послове (захтјев број 05-370-сл/19 од 24.10.2019. године) и Одсјека 
за информатику (захтјев број 17-сл/2019 од 31.10.2019. године).  
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Осигурање возила“, врста јавне набавке: услуге, врста поступка 
јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање понуда, извор финансирања: 2002240 
412700, процијењена вриједност 5.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка јавне 
набавке новембар, оквирни датум закључења уговора де, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума.  

III 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
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-„назив јавне набавке: „Услуга информисања грађана путем медија о активностима 
Одјељења за инспекцијске послове“, врста јавне набавке: услуге, врста поступка јавне 
набавке : директни споразум, извор финансирања: 2002220 412700, процијењена вриједност  
6.000,00 КМ , оквирни датум покретања поступка јавне набавке друга половина октобра, 
оквирни датум закључења уговора прва половина новембра, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума.  

IV  

          У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Извођење додатних радова на наставку изградње пјешачке зоне од 
улице бана др Тодора Лазаревића према Народном позоришту РС (Паркић-II фаза) са 
припадајућом инфраструктуром“; врста јавне набавке: радови, врста поступка јавне набавке 
: преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци, извор финансирања: 
2002272-511200-0451, процијењена вриједност 190.000,00 КМ са ПДВ-ом; оквирни датум 
покретања поступка јавне набавке прва половина новембра, оквирни датум закључења 
уговора прва половина децембра, не предвиђа се закључење оквирног споразума 

V 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Дизајн промотивног материјала за ПЗ Рамићи-Бањалука“, врста 
јавне набавке: услуге, врста поступка јавне набавке : директни споразум, извор 
финансирања: 2002200 412700, процијењена вриједност  5.000,00 КМ , оквирни датум 
покретања поступка јавне набавке октобар, оквирни датум закључења уговора новембар, не 
предвиђа се закључење оквирног споразума.  

VI 
           Тачка 178. ЈПЈН мијења се и гласи :  
 
-„назив јавне набавке: „Набавка дијелова, ауто гума и акумулатора за возни парк“, врста 
јавне набавке: робе, врста поступка јавне набавке : конкурентски захтјев за достављање 
понуда, извор финансирања: 2002240, процијењена вриједност 25.000,00 КМ, оквирни 
датум покретања поступка јавне набавке новембар, оквирни датум закључења уговора 
децембар, не предвиђа се закључење оквирног споразума.  

VII 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Извођење додатних радова на изградња водовода Рекавице 1 у Бања 
Луци“ процјењена вриједност: 16.200,00 КМ; врста поступка: преговарачки; шифра јавне 
набавке:45000000-7; врста јавне набавке: радови; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне 
набавке друга половина октобра; извор финансирања:2002261 511100 261002.  

 
VIII 

 
           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
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-„назив јавне набавке: ,,Извођење додатних радова на изградња водовода Јагаре“ 
процјењена вриједност: 90.000,00 КМ; врста поступка: преговарачки; шифра јавне 
набавке:45000000-7; врста јавне набавке: радови; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне 
набавке друга половина октобра; извор финансирања: 2002261 511100 261002.  
 

IX 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Изнајмљивање и постављање ограда и монтажно-демонтажних 
конструкција за период  октобар-децембар 2019.године“ “ процјењена вриједност: 18.000,00 
КМ; врста поступка: конкурентски;шифра јавне набавке: 90000000-7; врста јавне набавке: 
услуге; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке друга половина октобра; извор 
финансирања: 2002262 412100; напомена: средства планирана реалокацијом и 2. 
ребалансом за 2019.годину. 

 
X 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке: ,,Извођење непредвиђених радова на реконструкцији пословног 
простора-промјена садржаја у дјечји вртић у ул.Прве крајишке бригаде НО 1 у Бања Луци“ 
процјењена вриједност: 28.830,00 КМ; врста поступка: преговарачки; шифра јавне набавке: 
45000000-7; врста јавне набавке: радови; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке 
друга половина октобра; извор финансирања: 2002263 511200 263006 и 263022. 

 
XI 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Израда УТУ и главног пројекта Дома здравља у Драгочају“, 
процјењена вриједност; 6.000,00 КМ; врста поступка : директни; шифра јавне набавке: 
71000000-8; врста јавне набавке: услуге; подјела на лот-ове: ДА; почетак јавне набавке  
друга половина октобра; извор финансирања: 2002263 511700 263030.  
 

XII 
 
           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Набавка камера, хард диска и снимача“, процјењена вриједност: 
4.000,00 КМ; врста поступка: директни; шифра јавне набавке: 39000000-2; врста јавне 
набавке: робе; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке друга половина октобра; извор 
финансирања: 2002262 511300 262019.  
 
 
 
 

 
 



4 

 

 
XIII 

 
           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Санација помоћног објекта Друштвеног дома у Мишином Хану“ 
процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста поступка: директни; шифра јавне набавке: 
45000000-7; врста јавне набавке: радови; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке ,, 
друга половина октобра “; извор финансирања:2002263 511200 263020. 
 

 
XIV 

 
           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Израда УТУ и пројекта за санацију, реконструкцију и промјену 
намјене постојећег објекта у дјечји вртић у МЗ Куљани“ процјењена вриједност: 6.000,00 
КМ; врста поступка: директни; шифра јавне набавке: 71000000-8; врста јавне набавке: 
услуге; подјела на лот-ове: ДА; почетак јавне набавке друга половина октобра; извор 
финансирања: 2002263 511700 263030. 
 

XV 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Израда УТУ и пројекта за санацију, реконструкцију и промјену 
намјене пословних простора у ул. Булевар Степе Степановића бр 25 и 27 у дјечји вртић“, 
процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста поступка: директни; шифра јавне набавке: 
71000000-8; врста јавне набавке: услуге; подјела на лот-ове: ДА; почетак јавне набавке 
друга половина октобра; извор финансирања: 2002263 511700 263030.  
 

 
XVI 

 
           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Израда УТУ и идејног пројекта за изградњу 2 билборда типа  
мегаборд“, процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста поступка: директни; шифра јавне 
набавке: 71000000-8; врста јавне набавке: услуге; подјела на лот-ове: ДА; почетак јавне 
набавке друга половина октобра; извор финансирања: 2002262 511700 262042.  

 
XVII 

 
           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Израда главног пројекта водоводне мреже на сеоском подручју –
дистрибутивна мрежа за насеље Кременовићи-Гаковићи, МЗ Доња Бистрица, подсистем 
,,Звијезда“; процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста поступка: директни; шифра јавне 
набавке: 71000000-8; врста јавне набавке: услуге; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне 
набавке друга половина октобра; извор финансирања: Резервисања 2011  511700 171001. 
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XVIII 

 
           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Изградња водовода са унапређењем система управљања локалним 
водоводним системом у насељу Мишин Хан у Бања Луци“, процјењена вриједност: 6.000,00 
КМ; врста поступка: директни; шифра јавне набавке: 45000000-7; врста јавне набавке: 
радови; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке друга половина октобра; извор 
финансирања: Фонд 03.  
 

XIX 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : Изградња дјечјег игралишта у насељу Ада у Бања Луци (прва фаза)“, 
процјењена вриједност : 13.500,00 КМ; врста поступка: конкурентски; шифра јавне набавке: 
45000000-7; врста јавне набавке: радови; подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке  
друга половина октобра; извор финансирања: Резервисања 2002261 511100 171019 –
Расходи по основу Посебног програма потрошње из 2012. - Изградња дјечјих игралишта 
(расположиво 15.874,46 КМ).  
 

XX 
 

           Тачка XV одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН, број 12-Г-2120/19 од 04.06.2019. 
године, мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „Изградња и реконструкција вреловода Зелени мост, вреловода АДА 
и др“, врста јавне набавке: радови, врста поступка јавне набавке : отворени, извор 
финансирања: 2002263 511100, подјела на лотове:  ДА; процијењена вриједност 188.034,00 
КМ, напомена средства планирана реалокацијом и другим ребалансом за 2019. годину.  

 
XXI 

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

 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња  објекта ,,Азил за псе-прва фаза“ ; процјењена вриједност: 
111.111,00 КМ; врста јавне набавке : радови; шифра ЈПЈН: 45000000-7; врста поступка: 
отворени; подјела на лот-ове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; извор финанасирања: 2002262 
511100;  
 

XXII 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : Додатни и непредвиђени радови на реконструкцији градских 
саобраћајница са изградњом кружне раскрснице на споју улица Исаије Митровића и 
Солунске“, процјењена вриједност : 34.188,03 КМ; врста поступка: преговарачки; шифра 
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јавне набавке: 45000000-7; врста јавне набавке: радови; подјела на лот-ове: НЕ; почетак 
јавне набавке  друга половина новембра; оквирни датум закључења уговора друга половина 
децембра; извор финансирања : 2002272-511200-0451.  

 
 

XXIII 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Приступ интернету“, процјењена вриједност: 1.000,00 КМ; врста 
поступка: директни; врста јавне набавке: услуге; почетак јавне набавке прва половина 
новембра; извор финансирања: 412200.  

 
 

XXIV 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Умрежавање канцеларија у улици Веселина Маслеше“, процјењена 
вриједност: 6.000,00 КМ; врста поступка: директни; врста јавне набавке: услуге; почетак 
јавне набавке прва половина новембра; извор финансирања: 412700.  

 
 

XXV 
 

           У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 
-„назив јавне набавке : ,,Набавка лаптопа“, процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста 
поступка: директни; врста јавне набавке: робе; почетак јавне набавке прва половина 
новембра; извор финансирања: 513000.  

 
XXVI 

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

 
XXVII 

 
              Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
Број: 12-Г-4664/19   
Дана: 31.10.2019. године                                                                                                
                                                                              Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        

                                                                                                                Мр Игор Радојичић с.р. 


