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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, 12-Г-4369/19 од 15.10.2019. године, 12-Г-4664/19 од 
31.10.2019. године, 12-Г-5184/19 од 04.12.2019. године и 12-Г-5228/19 од 05.12.2019. 
године, мијења се и допуњава се по захтјеву Кабинета Градоначелника (захтјев број 12-К-
4761/19 од 06.12.2019. године) и Одјељења за комуналне послове (захтјев број 05-370-сл/19 
од 16.12.2019. године).  
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Набавка услуга дигиталних сервиса : оптимизација интернет сајта 
града за интернет претраживаче, рекламирање путем објава банера и видео садржаја на 
дигиталним медијима“, врста јавне набавке : услуге, врста поступка јавне набавке : 
директни споразум, извор финансирања : Градоначелник 2002120 412700 – расходи за 
стручне услуге – по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских 
средстава за 2018. годину (расподјела суфицита), процијењена вриједност 6.000,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка јавне набавке децембар, не предвиђа се закључење 
оквирног споразума.  
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III 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Штампа позивница, рекламних церада и промотивних материјала 
поводом новогодишњих празника“, врста јавне набавке : услуге, врста поступка јавне 
набавке : директни споразум, извор финансирања : Градоначелник 2002120 412700 – 
расходи за стручне услуге – по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених 
намјенских средстава за 2018. годину (расподјела суфицита), процијењена вриједност 
4.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка јавне набавке децембар, не предвиђа се 
закључење оквирног споразума.  

 
IV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Услуге техничке подршке приликом организације новогодишњих 
пријема Градске управе“, врста јавне набавке : услуге, врста поступка јавне набавке : 
директни споразум, извор финансирања : Градоначелник 2002120 412700 – расходи за 
стручне услуге, процијењена вриједност 6.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка 
јавне набавке децембар, не предвиђа се закључење оквирног споразума.  

 
V 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Доградња инсталација центалног гријања у сали у ОШ ,,Свети 
Сава“на Лаушу у Бања Луци“; процјењена вриједност: 4.100,00 КМ; врста поступка: 
директни; шифра јавне набавке:4500000-7; врста јавне набавке: радови; подјела на лот-ове: 
НЕ; почетак јавне набавке: ,,друга половина децембра“; извор финансирања: 2002263 
487200-Трансфери ентитету-изградња и санација основних школа.  

 
VI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: ,,Поправка оштећене мреже - јавна расвјета у Доњим Колима“; 
процјењена вриједност: 5.000,00 КМ; врста поступка: директни; шифра јавне набавке: 
50000000-5; врста јавне набавке: услуге;  подјела на лот-ове: НЕ; почетак јавне набавке 
,,друга половина децембра“; извор финансирања: 2002262  412500 – Расходи за текуће 
одржавање јавне расвјете (по Одлуци о расподјели суфицита 2018). 
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VII 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: ,,Израда Акционог плана заштите квалитета ваздуха за подручја у 
којима су прекорачене граничне вриједности квалитета ваздуха“; 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 децембра“; 
извор финансирања: 2002262 412700 262125. 

VIII 
 
         Тачка XXI Одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН број 12-Г-4664/19 од 31.10.2019. 
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: 
преговарачки; подјела на лот-ове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; извор финанасирања: 
2002262 511100. 

   IX 
 
          Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити Кабинет 
Градоначелника и Одјељење за комуналне послове, како би наведене организационе 
јединице благовремено поднијела захтјеве за провођење поступка јавне набавке.    
 
 

X 
 

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Број: 12-Г-5490/19   
Дана: 24.12.2019. године               
                                                                                  
                                                                                Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        

                                                                                                   Мр Игор Радојичић с.р. 

    


