
 Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 

 

тел:+387 51 244 400 факс: +387 51 212-526  www.banjaluka.rs.ba gradonacelnik@banjaluka.rs.ba 

 

 
            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 2020. ГОДИНУ 
 

I 
 

          Јединствени план јавних набавки Градске управе Града Бањалука за 2020. годину, 
донесен под бројем 12-Г-4/20 од 03.01.2020. године, мијења се и допуњава по захтјеву 
Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање (захтјев број 14-30-189-
1/2020 од 20.02.2020. године и број 14-30-220/2020 од 25.02.2020. године), Одјељења за 
саобраћај и путеве (захтјев број 13-370-сл/20 од 14.02.2020. године, 13-370-376/2020 од 
28.02.2020. године, број 13-370-сл/2020 од 10.03.2020. године и 13-370-сл/20 од 12.03.2020. 
године), Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима (захтјев 
број 18-052-сл/20 од 09.03.2020. године), Одјељења за комуналне послове (захтјев број 05-
370-1818/20 од 05.03.2020. године и 05-370-2035/20 од 12.03.2020. године) и Кабинета 
Градоначелника (захтјев број 12-К-965/19 од 09.03.2020. године)     
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка:  
 

-„назив јавне набавке: „Набавка USB стикова за потребе Центра за инвеститоре“;  врста ЈН 
робе; процјењена вриједност 2.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; оквирни 
датум покретања јавне набавке март; оквирни датум закуљчења уговора април; извор 
финансирања - потрошачка јединица/економски код 2002200/412700; не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 

III 
 
         У Јединствени план додаје се нова ставка:  

 
-„назив јавне набавке: „Замјена дотрајалих алуминијумских лајсни на крову производне 
хале у ПЗ Рамићи-Бањалука“;  врста ЈН радови; процјењена вриједност  2.600,00 КМ; врста 
поступка: директни споразум; оквирни датум покретања јавне набавке март; оквирни датум 
закуљчења уговора април; извор финансирања - потрошачка јединица/економски код 
2002200/412500; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 



2 

 

 
 
 

IV 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Измјена УТУ-а за изградњу приступне саобраћајнице за локацију 
Јелшинград“;  врста ЈН услуге; процјењена вриједност 2.300,00 КМ; врста поступка: 
директни споразум; оквирни датум покретања јавне набавке март; оквирни датум 
закуљчења уговора април; извор финансирања - потрошачка јединица/економски код 
2002200/511700; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
V 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Трошкови учешћа радне групе пројекта „FORTITUDE“ на 1. 
партнерском састанку; врста ЈН услуге; процјењена вриједност 3.685,00 КМ; врста 
поступка: директни споразум; оквирни датум покретања јавне набавке март; оквирни датум 
закуљчења уговора март; извор финансирања - потрошачка јединица/економски код 
2002200/412700; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 

 
VI 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Исколчење осовина саобраћајница и мостова и провођење кроз 
катастарски операт“, шифра ЈРЈН: 71250000-5, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни,  
процјењена вриједност: 6.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина 
марта, оквирни датум закључења уговора – друга половина марта, оквирни споразум: не, 
извор финансијских средстава: 2002271- 412700 – Расходи за стручне услуге.  

 
VII 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-„назив јавне набавке: „Израда елабората геомеханичких испитивања за реконструкцију и 
модернизацију улице Ивана Горана Ковачића у Бањој Луци“, шифра ЈРЈН: 71000000-8, 
врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 6.000,00 КМ, оквирни 
датум покретања поступка – прва половина марта, оквирни датум закључења уговора – прва 
половина априла, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271- 412700 – 
Расходи за стручне услуге.  
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VIII 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Пројектантски надзор над извођењем радова на изградњи кружне 
раскрснице на укрштању магистралног пута М-4 са улицама Ивана Горана Ковачића и 
Браће Пиштељића - (код „Леснине“), шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста 
поступка: директни, процјењена вриједност: 6.000,00 КМ, оквирни датум покретања 
поступка – прва половина марта, оквирни датум закључења уговора – прва половина 
априла, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511200 – Издаци за 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова. 
 

 
IX 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Измјена урбанистичко-техничких услова за изградњу и 
реконструкцију саобраћајне мреже у насељу Ада (наставак Булевара Живојина Мишића) и 
изградњу дијела секундарне саобраћајнице у насељу Ада, са припадајућом 
инфараструктуром и израда Пројекта II фазе“, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, 
врста поступка: директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања 
поступка – прва половина марта, оквирни датум закључења уговора – друга половина 
априла, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271 – 511700 - Издаци за 
нематеријалну произведену имовину - израда урбанистичке и пројектне документације. 
 

X 
  
           Тачка 212. ЈПЈН мијења се и гласи : 

 

-„назив јавне набавке: „Израда Главног пројекта за реконструкцију и модернизацију Улице 
Ивана Горана Ковачића у Бањoj Луци“ , шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста 
поступка: директни, процјењена вриједност: 6.000,00 КМ, оквирни датум покретања 
поступка – прва половина марта, оквирни датум закључења уговора – прва половина 
априла, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700 - Издаци за 
нематеријалну произведену имовину - израда урбанистичке и пројектне документације.  

 
XI 
 

           Тачка 222. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „Технички пријем радова на изградњи  саобраћајнице - продужетак 
"Паралеле" преко економије до Санске улице у Бањој Луци, са припадајућом 
инфраструктуром“, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни,  
процјењена вриједност: 6.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина 
марта, оквирни датум закључења уговора – прва половина априла, оквирни споразум: не 
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извор финансијских средстава: 2002271-511100 – Издаци за изградњу саобраћајница и 
мостова. 

XII 
 
           Тачка 223. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „Технички пријем радова на изградњи моста у насељу Српске 
Tоплице“, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена 
вриједност: 6.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина марта, 
оквирни датум закључења уговора – прва половина априла, оквирни споразум: не, извор 
финансијских средстава: 2002271-511100 – Издаци за изградњу саобраћајница и мостова. 
 

XIII 
 
           Тачка 229. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „Обављање геодетских послова“, шифра ЈРЈН: 71250000-5, врста ЈН: 
услуге, врста поступка: конкурентски, процјењена вриједност: 6.820,50 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – прва половина марта, оквирни датум закључења уговора – прва 
половина априла, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-412700-
Расходи за стручне услуге.  

 
XIV 

 
         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Услуге стратешког савјетовања за запослене Градске управе Града 
Бањалука“, врста ЈН: услуге, врста поступка: улуге из анекса 2 дио Б ЗЈН, процјењена 
вриједност: 15.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга половина марта, 
оквирни датум закључења уговора – друга половина априла, оквирни споразум: не, извор 
финансијских средстава: 412 900 – расходи за стручно усавршавање запослених. 

 
 

XV 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Поправка лифта у згради у ул.Палих бораца“ ; процјењена 
вриједност 2.991,50 КМ; врста набавке: услуге; шифра јавне набавке: 50000000-5; врста 
поступка: директни; датум почетка јавне набавке: друга половина марта 2020.године; 
подјела на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002262 
415200 263102 ; организациона јединица:ОКП.  

 
XVI 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
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-„назив јавне набавке: ,,Извођење додатних радови на инвестиционом одржавању, 
реконструкцији и адаптацији друштвеног дома у Пискавици“; процјењена вриједност : 
5.500,00 КМ; врста поступка: преговарачки; оквирни датум  почетка јавне набавке: друга 
половина марта; потрошачка јединица /екон.код 2002263 511200 263020 ; организациона 
јединица:ОКП.  
 

XVII 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Извођење непредвиђених радова на инвестиционом одржавању, 
реконструкцији и адаптацији  друштвеног дома у Залужанима“; процјењена вриједност : 
7.800,00 КМ; врста поступка: преговарачки; оквирни датум  почетка јавне набавке:  друга 
половина марта ; потрошачка јединица /екон.код 2002263 511200 263020 ; организациона 
јединица:ОКП 

 
XVIII 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда детаљног енергетског прегледа за предшколске објекте 
(Куљани и др); процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста набавке: услуге; врста поступка: 
директни; почетак јавне набавке:  друга половина марта; потрошачка јединица /екон.код 
2002262 412700 262125; организациона јединица: ОКП.  

 
 

XIX 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда идејног пројекта и УТУ – парк за псе у Бања Луци“; 
процјењена вриједност: 4.870,00 КМ; врста набавке: услуге; врста поступка : директни; 
почетак јавне набавке : друга половина марта потрошачка јединица /екон.код 2002262 
511700 262042; организациона јединица: ОКП. 

 
XX 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Измјена  пројекта за изградњу дјечјег вртића,,Колибри“; процјењена 
вриједност: 4.000,00 КМ; врста набавке: услуге; врста поступка : директни; почетак јавне 
набавке : друга половина марта; потрошачка јединица /екон.код 2002263 511700 26030 ; 
организациона јединица:ОКП 

 
XXI 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
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-„назив јавне набавке: ,,Услуге постављања плаката на билборде у власништву Града“; 
процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста набавке: услуге; врста поступка : директни; 
почетак јавне набавке : друга половина марта; потрошачка јединица /екон.код 2002262 
412700 262125 ; организациона јединица:ОКП.  

 
XXII 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња водовода у насељу Драгочај“; процјењена вриједност: 
6.000,00 КМ; врста набавке: радови; врста поступка : директни; почетак јавне набавке : 
друга половина априла; потрошачка јединица /екон.код 2002261 511100 261002; 
организациона јединица:ОКП.  

 
XXIII 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда УТУ и главних пројеката водоводне мреже на градском и 
сеоском подручју у пројектном циклусу ,, ВОДА 3“; процјењена вриједност: 70.000,00 КМ; 
врста набавке:  услуге; врста поступка : отворени; почетак јавне набавке : друга половина 
марта; потрошачка јединица /екон.код Резервисање 2011. - намјенска средства од продаје 
пословних простора 2002271 511700 261001; организациона јединица:ОКП. 

 
XXIV 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња хидрантне мреже на дограђеном дијелу вртића Бубамара“; 
процјењена вриједност: 8.000,00 КМ; врста набавке: радови; врста поступка :  
конкурентски; почетак јавне набавке: друга половина марта; потрошачка јединица 
/екон.код 2002263 511200 263006; организациона јединица: ОКП.  

 
XXV 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда урбанистичко техничких услова са идејним пројектом за 
дјечје игралиште у ул.Милутина Миланковића“; процјењена вриједност: 1.200,00 КМ; врста 
набавке: услуге; врста поступка: директни; почетак јавне набавке: друга половина марта; 
потрошачка јединица /екон.код 2002262 511700 262042; организациона јединица:ОКП. 

 
 

XXVI 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
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-„назив јавне набавке: ,,Извођење непредвиђених и вишка радова на изградњи помоћног  
фудбалског терена на к.ч. број 1623/11“; процјењена вриједност: 33.900,00 КМ; врста 
набавке: радови; врста поступка: преговарачки; почетак јавне набавке : друга половина 
марта; потрошачка јединица/екон.код 2002263 511100 263016; организациона јединица: 
ОКП. 

 
XXVII 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Извођење додатних радова на изградњи водовода Јагаре“; 
процјењена вриједност : 48.000,00 КМ; врста набавке: радови; врста поступка : 
преговарачки; почетак јавне набавке: друга половина марта; потрошачка јединица /екон.код 
2002261 511100 261002 ; организациона јединица: ОКП. 

 
 

XXVIII 
 

              Тачка 393. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: ,,Средства за санацију лифтова ЗЕВ-а“; процјењена вриједност : 
65.384,57 КМ; врста набавке: радови; врста поступка : конкурентски; почетак јавне набавке: 
прва половина априла; закључење уговора: друга половина јула; потрошачка јединица 
/екон.код 2002263 415200 263102; организациона јединица: ОКП. 

 
 

XXIX 
 

              Тачка 348. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: ,, Израда акционог плана за смањење загађености ваздуха на подручју 
Града Бања Лука“; процјењена вриједност : 17.094,00 КМ; врста набавке: услуге; врста 
поступка : конкурентски; почетак јавне набавке: прва половина фебруара; закључење 
уговора: прва половина априла; потрошачка јединица /екон.код 2002262 412700 262125; 
организациона јединица: ОКП. 

 
XXX 

 
              Тачка 349. ЈПЈН се брише.  
 

XXXI 
 

              Тачка 394. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: ,,Инвестиционо одржавање,реконструкција и адаптација дјечјих 
вртића“; процјењена вриједност : 205.675,00 КМ; врста набавке: радови; врста поступка : 
отворени; почетак јавне набавке: прва половина фебруара; закључење уговора: друга 
половина априла; потрошачка јединица /екон.код 2002263 511200  263006; организациона 
јединица: ОКП. 
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XXXII 

 
              Тачка 387. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња водовода и канализације“; процјењена вриједност : 
16.103,00 КМ; врста набавке: радови; врста поступка : отворени; почетак јавне набавке: прва 
половина јануара; закључење уговора: прва половина априла; потрошачка јединица 
/екон.код 2002261 511100 0630; организациона јединица: ОКП. 

 
XXXIII 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Геодетско снимање терена централне градске зоне на простору од 
Трга Крајине и тврђаве Кастел до ушће ријеке Црквене“, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: 
услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – друга половина марта, оквирни датум закључења уговора – друга 
половина априла, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-412700 – 
Расходи за стручне услуге, организациона јединица: ОСП.  

 
 

XXXIV 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда пројекта одводње оборинских вода у улицама Млађе Ћусића 
и Херцегновска“, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, 
процјењена вриједност: 4.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга половина 
марта, оквирни датум закључења уговора – друга половина априла оквирни споразум: не, 
извор финансијских средстава: 2002271-511700 - Издаци за нематеријалну произведену 
имовину - израда урбанистичке и пројектне документације, организациона јединица: ОСП. 

 
 

XXXV 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Ванредни поправак кварова на паук возилу“; шифра ЈРЈН: 
50000000-5, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 5.128,20 
КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина априла, оквирни датум закључења 
уговора – друга половина маја, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 
2002272 - 412500 - Расходи за текуће одржавање опреме паркинг простора, организациона 
јединица: ОСП. 
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XXXVI 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Сервис и поправка аутоперилице на депоу Раковачке баре“, шифра 
ЈРЈН: 50000000-5, врста ЈН: услуга, врста поступка: конкурентски, процјењена вриједност: 
1.709,40 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина априла, оквирни датум 
закључења уговора – друга половина маја, оквирни споразум: не, извор финансијских 
средстава: 2002272 - 412500 - Расходи за текуће одржавање опреме паркинг простора, 
организациона јединица: ОСП. 
 
 

XXXVII 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко-техничке документације за реконструкцију 
дијела Улице I крајишког пролетерског батаљона и Главног пројекта, са ревизијом“, шифра 
ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 
5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка – прва половина априла, оквирни датум 
закључења уговора – друга половина маја, оквирни споразум: не, извор финансијских 
средстава: 2002271 - 511700 - Издаци за нематеријалну произведену имовини-израда 
урбанистичке и пројектне документације, организациона јединица: ОСП. 
 

 
XXXVIII 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка паук возила“, шифра ЈРЈН: 34000000-7, врста ЈН: робе, 
врста поступка: отворени, процјењена вриједност: 213.675,21 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – друга половина марта, оквирни датум закључења уговора – друга 
половина маја, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271 - 511300 – 
Издаци за набавку опреме паркинг простора , гаража и паук службе и остале опреме- по 
Одлуцу о расподјели утврђеног  суфицита и неутрошених намјенских средстава из 2018. 
године  (расподјела суфицита), организациона јединица: ОСП.  

 
 

XXXIX 
 

              Тачка 212. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „Израда идејног рјешења и УТУ за проширење Омладинске улице на 
дијелу од Улице Цара Душана до Солунске улице“, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: 
услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 5.982,90 КМ, оквирни датум 
покретања поступка – друга половина марта, оквирни датум закључења уговора – друга 
половина априла, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 2002271-511700 - 
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Издаци за нематеријалну произведену имовину - израда урбанистичке и пројектне 
документације,организациона јединица: ОСП. 

 
 

XL 
 

             Тачка 220. ЈПЈН се брише. 
 

XLI 
 

              Тачка 261. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „Проширење система аутоматског изнајмљивања бицикала - "BL 
Bike“, шифра ЈРЈН: 34000000-7, врста ЈН: робе, врста поступка: конкурентски, процјењена 
вриједност: 40.170,94 КМ, оквирни датум покретања поступка – друга половина фебруара, 
оквирни датум закључења уговора – друга половина марта, оквирни споразум: не, извор 
финансијских средстава: 2002272-511300 Издаци за набавку постројења и опреме, 
организациона јединица: ОСП. 
 

XLII 
 

 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“, шифра ЈРЈН: 72000000-5, врста ЈН: услуге, врста поступка: 
директни, процјењена вриједност: 6.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка април, 
оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: Градоначелник 2002120 412700 – 
расходи за стручне услуге.  

 
 

XLIII 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Штампа позивница, рекламних церада и промотивних материјала 
поводом догађаја у организацији Градске управе“, шифра ЈРЈН: 79000000-4, врста ЈН: 
услуге, врста поступка: директни, процјењена вриједност: 4.000,00 КМ, оквирни датум 
покретања поступка март, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: 
Градоначелник 2002120 412700 – расходи за стручне услуге. 

 
 

XLIV 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Услуге техничке подршке приликом организације догађаја Градске 
управе“, шифра ЈРЈН: 92000000-1, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни, процјењена 
вриједност: 6.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка март, оквирни споразум: не, 
извор финансијских средстава: Градоначелник 2002120 412700 – расходи за стручне услуге. 
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XLV 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка дуката за Богојављенску литију, тежине 17,5 грама, финоће 
900/1000 - за 2021. годину“, шифра ЈРЈН: 14000000-1, врста ЈН: робе, врста поступка: 
директни, процјењена вриједност: 2.250,00 КМ, оквирни датум покретања поступка 
новембар, оквирни споразум: не, извор финансијских средстава: Градоначелник 2002120 
412700 – расходи за стручне услуге. 
 

XLVI 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња дјечјег игралишта у улици Милутина Миланковића код 
ОШ,,Иван Горан Ковачић “ ; процјењена вриједност  : 51.282,00 КМ; врста набавке: радови; 
шифра јавне набавке: 45000000-7; врста поступка: конкурентски; датум почетка јавне 
набавке: друга половина марта; подјела на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; 
Финансирање: Дио:20.000,00 КМ  потрошачка јединица /екон.код 2002262 511100 262032 ; 
организациона јединица:ОКП Дио : 40.000,00 КМ Фонд 03 2002262 по Споразуму о 
Суфинансирању пројеката инфраструктуре на подручју Града Бања Лука ,,Изградња дјечјег 
игралишта у Лазареву", Број 12-Г-5325/19 од 12.12.2019. са Републички секретаријат за 
расељена лица и миграције. 

 
XLVII 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња канализационе мреже у насељу Врбања “ ; процјењена 
вриједност: 51.282,00 КМ; врста набавке: радови; шифра јавне набавке: 45000000-7; врста 
поступка: конкурентски: датум почетка јавне набавке: друга половина марта ;подјела на 
лотове: НЕ;оквирни споразум: НЕ; Финансирање: Дио 60.000,00 КМ Фонд 03 2002261 
511100. 

XLVIII 
 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Обављање послова хигијеничарске службе и рад прихватилишта за 
напуштене животиње на подручју Града Бања Лука“ ; процјењена вриједност за двије 
године ; 258.120,00 КМ; врста набавке: услуге; шифра јавне набавке: 850000000-9; врста 
поступка: отворени: датум завршетка јавне набавке: јуни 2020.године;подјела на лотове: 
НЕ;оквирни споразум: ДА, на 2 године; потрошачка јединица /екон.код 2002262 412800 
262119 ; организациона јединица:ОКП. 
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XLIX 

 
 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Мјерење аерозагађења и буке на подручју Града Бања Лука“; 
процјењена вриједност за 2 године: 85.470,00 КМ без ПДВ; врста набавке: услуге; врста 
поступка: отворени: датум завршетка јавне набавке: јуни 2020.године; подјела на лотове: 
НЕ; оквирни споразум: ДА, на 2 године; потрошачка јединица /екон.код 2002262 412800 
262116 ; организациона јединица:ОКП. 

 
L 
 

 Тачка 384. ЈПЈН мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „Изградња осталих комуналних објеката“; процјењена вриједност: 
469.250,00 КМ; врста набавке: радови; врста поступка: отворени: датум завршетка јавне 
набавке: друга половина јуна 2020.године; подјела на лотове: ДА; оквирни споразум: НЕ; 
потрошачка јединица /екон.код 2002262 511100 262032; организациона јединица: ОКП. 
 

 
LI 
 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда урбанистичко - техничких услова и пројектне документације 
водоснабдјевања  пројекат ,,ВОДА 2“ процјењена вриједност: 40.000,00 КМ ; врста набавке: 
услуге; врста поступка : ,конкурентски“; почетак јавне набавке  : друга половина марта; 
потрошачка јединица /екон.код Резервисање 2011. -намјенска средства од продаје 
пословних простора  2002271 511700 261001 ; организациона јединица:ОКП. 

 
LII 

 
            Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање, Одјељење за саобраћај и 
путеве, Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима,  Одјељење 
за комуналне послове и Кабинет Градоначелника како би наведене организационе јединице 
благовремено поднијеле захтјеве за провођење поступка јавне набавке. 
 

LII 
 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Број: 12-Г-963/20   
Дана: 16.03.2020. године                                                                                                
 
                                                                                                 Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
                                                                                      
                                                                                                   Мр Игор Радојичић с.р. 
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