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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, 12-Г-1805/20 од 21.05.2020. године, 12-Г-2035/20 од 
10.06.2020. године, 12-Г-2468/20 од 22.07.2020. године и 12-Г-2722/20 од 17.08.2020. 
године, мијења се и допуњава се по захтјеву Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 
13-370-сл/2020 од 08.09.2020. године), Одсјека за послове цивилне заштите и 
професионалне територијалне ватрогасне јединице (захтјев број 16-81-352/20 од 08.09.2020. 
године) и Одјељења за комуналне послове (захтјев број 05-370-6742/20 од 09.09.2020. 
године).  

II 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Извођење радова хитних интервенција на санацији асфалтних и 
макадамских саобраћајница након елементарних непогода, по налогу Одјељења за 
инспекцијске послове“;  врста ЈН: радови; шифра ЈН: 45000000-7, процјењена вриједност 
239.316,24 КМ; врста поступка: преговарачки без објављивања обавјештења о јавној 
набавци; оквирни датум покретања јавне набавке прва половина септембра; оквирни датум 
закључења уговора друга половина септембра; извор финансирања 2002272-412500-0660 - 
расходи за хитне интервенције на јавним површинама, по налогу Инспекције, Комуналне 
полиције и Градоначелника, оквирни споразум: не, организациона јединица: ОСП. 

III 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова, 
тротоара и локалних путева на подручју Града Бања Лука у зимском периоду“;  врста ЈН: 
услуге; шифра ЈН: 90000000-7, процјењена вриједност ЛОТ 1: 271.455,77 КМ (IV градско 
подручје), ЛОТ 2: 248.556,06 КМ (V градско подручје); врста поступка: преговарачки без 
објављивања обавјештења о јавној набавци; оквирни датум покретања јавне набавке прва 
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половина септембра; оквирни датум закључења уговора друга половина септембра; извор 
финансирања 2002272-412800-0451 – расходи за услуге зимске службе, оквирни споразум: 
да, на 3 (три) године, организациона јединица: ОСП. 

IV 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Услуга дезинфекције објеката ЈЗУ Дом здравља“; врста ЈН: услуге; 
процјењена вриједност 41.710,00 КМ, врста поступка: преговарачки поступак, извор 
финансирања 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга; оквирни датум покретања јавне набавке септембар, закључење 
уговора октобар. 

V 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Дезинфекција јавних објеката и јавних површина“, врста ЈН: услуге; 
процјењена вриједност 85.470,00 КМ, врста поступка преговарачки поступак, 412200- 
Расходи по основу утрошка енергије,комуналних,комуникационих и транспортних услуга-
по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 
2018.годину (по потреби); оквирни датум покретања јавне набавке септембар, закључење 
уговора октобар. 

 
VI 

 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Услуга лимарско лакирерских радова на ватрогасним возилима“; 
врста ЈН: услуге; врста поступка: директни  споразум, процјењена вриједност 6.000,00 КМ, 
извор финансирања 412500 Расходи за текуће одржавање-намјенска средства по Закону о 
заштити од пожара; оквирни датум покретања јавне набавке октобар, закључење уговора 
новембар. 

VII 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Сервис тојотиних возила у гаранцији“; врста ЈН: услуге; процјењена  
вриједност 3.000,00 КМ, врста поступка: директни споразум, извор финансирања 412500 
Расходи за текуће одржавање-намјенска средства по Закону о заштити од пожара; оквирни 
датум покретања јавне набавке октобар, закључење уговора новембар. 
 

VIII 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Сервис тримера и косилица“; врста ЈН: услуге; процјењена 
вриједност 3.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; извор финансирања 412500 
Расходи за текуће одржавање-намјенска средства по Закону о заштити од пожара; оквирни 
датум покретања јавне набавке октобар, закључење уговора новембар. 
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IX 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „ Сервис машина за прање ватрогасних возила“ вриједност 4.000,00 
КМ без ПДВ-а ;директни споразум, извор финансирања 412500 Расходи за текуће 
одржавање-намјенска средства по Закону о заштити од пожара ; оквирни датум покретања 
октобар, закључење уговора новембар. 

X 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Сервис чилера и клима система у ватрогасним домовима“, врста ЈН: 
услуге; процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; извор 
финансирања 412500 Расходи за текуће одржавање-намјенска средства по Закону о заштити 
од пожара: оквирни датум покретања јавне набавке октобар, закључење уговора новембар. 
 

XI 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Чишћење зацијевљеног дијела ријеке Црквене“, врста ЈН: услуге;  
процјењена вриједност 145.000,00 КМ; врста поступка: отворени поступак; извор 
финансираљња 412800 Расходи за услуге заштите животне средине-намјенска средства по 
Закону о заштити од пожара; оквирни датум покретања јавне набавке септембар, закључење 
уговора октобар. 

XII 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Допрема воде“, врста ЈН: услуге, процјењена вриједност 6.000,00 
КМ; врста поступка: директни споразум; извор финансирања 415200 Грантови појединцима 
за санацију штета од елементарних непогода; оквирни датум покретања јавне набавке 
септембар, закључење уговора октобар. 

XIII 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Непредвиђени и додатни радови на изградњи магацинског 
простора“, врста ЈН: радови; процјењена вриједност 36.000,00 КМ; врста поступка:  
преговарачки поступак без објављивања; извор финансирања 511100 Издаци за изградњу и 
прибављање зграда и објеката-намјенска средства по закону о заштити од пожара и дио  
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели 
утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019.годину; оквирни датум 
покретања јавне набавке септембар, закључење уговора октобар. 
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XIV 

 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Изградња надстрешица за заштиту становништва“, врста ЈН: 
радови; процјењена вриједност 120.000,00 КМ; врста поступка: отворени поступак; извор 
финснирања 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-намјенска 
средства по закону о заштити од пожара; оквирни датум покретања јавне набавке 
септембар, закључење уговора октобар. 

XV 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Извођење додатних и непредвиђених радова на изградњи ограде око 
магацинског просотра“, врста ЈН: радови; процјењена вриједност 17.000,00 КМ; врста 
поступка: преговарачки поступак без објављивања; Извор финансирања 511100 Издаци за 
изградњу и прибављање зграда и објеката-по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и 
неутрошених намјенских средстава за 2019.годину; оквирни датум покретања јавне набавке 
септембар, закључење уговора октобар. 

XVI 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Санација и реконструкција стамбених контејнера“, врста ЈН: радови,  
процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; Извор 
финансирања 511200 Издаци за инвестиционо одржавање-намјенска средства по Закону о 
заштити од пожара; оквирни датум покретања јавне набавке октобар, закључење уговора 
новембар. 

XVII 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка машина за прање ватрогасних возила“, врста ЈН: робе, 
процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; извор 
финансирања 511300 Издаци за набавку посторјења и опреме –по Одлуци о расподјели 
утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2018.годину; оквирни датум 
покретања јавне набавке октобар, закључење уговора новембар. 

 
XVIII 

 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка теренских транспортних ватрогасних возила, ЛОТ 1 
набавка лаког теренског возила; ЛОТ 2 Набавка два теренска транспортна возила за 
ватрогасце-спасиоце и опрему; ЛОТ 3 Набавка два транспортна теренска возила за 
ватрогасце-спасиоце и опрему“, врста ЈН: робе; врста поступка: отворени поступак, 
процјењена вриједност : ЛОТ 1- 33.500,00 КМ; ЛОТ 2- 135.500,00 КМ и ЛОТ 3- 128.000,00 
КМ; извор финансирања 511300 издаци за набавку посторјења и опреме – по Одлуци о 
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расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019.годину 
оквирни датум покретања јавне набавке септембар, закључење уговора новембар. 
 

XIX 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка лед расвјетних тијела за рад јединица опште намјене у 
ванредним ситуацијама“, врста ЈН: робе; процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста 
поступка: директни споразум; извор финансирања 511300 Издаци за набавку посторјења и 
опреме –по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава 
за 2018.годину оквирни датум покретања јавне набавке октобар, закључење уговора 
новембар. 

XX 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка намјештаја за канцеларије у објекту на Раковачким 
барама“, врста ЈН: робе; процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста поступка: директни 
споразум; извор финансирања 511300 издаци за набавку посторјења и опреме –по Одлуци 
о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019.годину; 
оквирни датум покретања октобар, закључење уговора новембар. 

 
XXI 

 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка стреч фолија и картонских кутија“, врста ЈН: робе, 
процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; извор 
финансирања 516100 Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара-намјенска 
средства по Закону о заштити од пожара; оквирни датум покретања јавне набавке октобар, 
закључење уговора новембар. 

XXII 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка џамбо врећа за абразивни материјал“, врста ЈН: робе, 
процјењена вриједност 6.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; извор 
финансирања 516100 Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара,-намјенска 
средства по Закону о заштити од пожара; оквирни датум покретања јавне набавке октобар, 
закључење уговора новембар. 

XXIII 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка пластичних резервоара за воду“, врста ЈН: робе; процјењена 
вриједност 6.000,00 КМ; врста поступка: директни споразум; извор финансирања 516100 
Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара-намјенска средства по Закону о 
заштити од пожара; оквирни датум покретања јавне набавке октобар, закључење уговора 
новембар. 
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XXIV 
 
             Ставка XI одлуке о измјенама и допунама ЈПЈН број 12-Г-2468/20 од 22.07.2020. 
године, мијења се и гласи :  
 
-„назив јавне набавке: „Изградња помоћног стадиона са вјештачком травом код Тржног 
центра Делта планет – II фаза“;  врста ЈН: радови; шифра ЈН: 45000000-7, процјењена 
вриједност 640.068,38 КМ; врста поступка: отворени поступак; подјела на лотове: НЕ; 
оквирни датум покретања јавне набавке септембар; извор финансирања потрошачка 
јединица/економски код 2002262 511100 изградња комуналних објеката; организациона 
јединица: ОКП; ставка планирана приједлогом ребаланса буџета за 2020. годину из емисије 
обвезница.  

XXV 
 

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

XXVI 
 

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
      
    
Број: 12-Г-3107/20   
Дана: 14.09.2020. године                                                                                                
                                                                                                     Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
           
                                                                                                       Мр Игор Радојичић с.р. 


