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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 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, 12-Г-963/20 од 16.03.2020. године, 12-
Г-1555/20 од 28.04.2020. године и 12-Г-1805/20 од 21.05.2020. године, мијења се и допуњава 
по захтјеву Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне 
јединице  (захтјев број 16-81-352/20 од 21.05.2020. године), Одјељења за комуналне послове 
(захтјев број 05-370-сл/20 од 27.05.2020. године), Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев 
број 13-370-сл/2020 од 28.05.2020. године) и Одјељења за локални економски развој и 
стратешко планирање (захтјев број 14-30-220/2020 од 05.06.2020. године и број 14-30-712-
1/2020 од 05.06.2020. године).      
 

II 
 

         У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
 - назив јавне набавке: „Осигурање ватрогасних возила и дјелимично каско осигурање“, 
врста ЈН: услуге, врста поступка: директни споразум, процјењена вриједност: 6.000,00 KM, 
оквирни датум покретања поступка – јун, извор финансијских средстава: 412700 Расходи за 
стручне услуге.   
 

III 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Изградња вањске хидротехничке инфраструктуре за прикључак 
објекта МЗ и Полицијске станице Лауш“;  врста ЈН: радови; шифра ЈН: 45000000-7, 
процјењена вриједност 42.000,00 КМ; врста поступка: конкурентски; оквирни датум 
покретања јавне набавке прва половина јуна; извор финансирања - потрошачка 
јединица/економски код 2002263 511100 263004; подјела на лотове: не, оквирни споразум: 
не. 
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IV 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Изградња фекалне канализације у Банијској улици“;  врста ЈН: 
радови; шифра ЈН: 45000000-7, процјењена вриједност 136.750,00 КМ; врста поступка: 
отворени; оквирни датум покретања јавне набавке прва половина јуна; извор финансирања 
- потрошачка јединица/економски код 2002261 511100 261002; подјела на лотове: не, 
оквирни споразум: не.  

V 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Изградња водоводне и канализационе мреже за прикључак 4 
новоизграђена индивидуална објекта на јавну инфраструктуру“;  врста ЈН: радови; шифра 
ЈН: 45000000-7, процјењена вриједност 14.500,00 КМ; врста поступка: конкурентски; 
оквирни датум покретања јавне набавке прва половина јуна; извор финансирања - 
потрошачка јединица/економски код 2002263 415200, капитални грантови непрофитним 
субјектима у земљи; подјела на лотове: не.  

VI 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова, 
тротоара и локалних путева на подручју Града у зимском периоду“;  врста ЈН: услуге; шифра 
ЈН: 90000000-7, процјењена вриједност 2.426.652,83 КМ; врста поступка: отворени; 
оквирни датум покретања јавне набавке прва половина јуна; оквирни датум закључења 
уговора друга половина јула; извор финансирања - потрошачка јединица/економски код 
2002172 412800 0451, расходи за услуге зимске службе; подјела на лотове: да; оквирни 
споразум: да, на 3 године са једним понуђачем.  

VII 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка надстрешнице са паркинг просторима за бицикла“;  врста 
ЈН: робе; шифра ЈН: 34000000-7, процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста поступка: 
директни споразум; оквирни датум покретања јавне набавке прва половина јуна; оквирни 
датум закључења уговора друга половина јуна; извор финансирања - потрошачка 
јединица/економски код 2002272 511300, издаци за набавку постројења и опреме; подјела 
на лотове: не.   
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VIII 
 
          Тачка 261. ЈПЈН мијења се и гласи : 

 
-„назив јавне набавке: „Набавка бицикла за систем аутоматског изнајмљивања бицикала BL 
Bike“; врста ЈН: робе; шифра ЈН: 34000000-7, процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста 
поступка: директни споразум; оквирни датум покретања јавне набавке прва половина јуна; 
оквирни датум закључења уговора друга половина јуна; извор финансирања - потрошачка 
јединица/економски код 2002272 511300, издаци за набавку постројења и опреме; подјела 
на лотове: не.   

IX 
   
          Тачке  95., 99., 100. и 101. се бришу из ЈПЈН. Тачка V Одлуке о измјенама и допунама 
ЈПЈН, број 12-Г-963/20 од 16.03.2020. године, се брише.  
 

X 
 
            Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити Одсјек 
за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, 
Одјељење за комуналне послове, Одјељење за саобраћај и путеве и Одјељење за локални 
економски развој и стратешко планирање, како би наведене организационе јединице 
благовремено поднијеле захтјеве за провођење поступка јавне набавке. 
 

XI 
 

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
        
 
 
Број: 12-Г-2035/20   
Дана: 10.06.2020. године                                                                                                
 
                                                                                                     Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
           
                                                                                                       Мр Игор Радојичић с.р. 

 


