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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, 12-Г-2722/20 од 17.08.2020. године 
и 12-Г-3107/20 од 14.09.2020. године, мијења се и допуњава по захтјеву Одјељења за 
комуналне послове (захтјев број 05-370-6906/20 од 16.09.2020. године, број 05-370-6906/20-
1 од 21.09.2020. године и број 05-370-6906/20-2 од 24.09.2020. године), Одјељења за локални 
економски развој и стратешко планирање (захтјев број 14-30-1131-1/20 од 18.09.2020. 
године), Одјељења за инспекцијске послове (захтјев број 09-052-сл/20 од 23.09.2020. 
године), Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-370-сл/2020 од 25.09.2020. године), 
Службе за заједничке послове (захтјeв број 11-054-310/20 од 25.09.2020. године), Одјељења 
за финансије (захтјев број 04-040-сл/20 од 28.09.2020. године) и Одсјека регионалну и 
међународну сарадњу и протокол градоначелника (захтјев број 22-30-сл/20 од 23.09.2020. 
године).     
 

II 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда урбанистичко-техничких услова за санацију и адаптацију 
крова, изградња степеништа са вањским уређењем за Дом омладине“; процјењена 
вриједност: 1.500,00 КМ; врста набавке: услуга; шифра јавне набавке 71000000-8; врста 
поступка: директни; датум почетка јавне набавке: друга половина септембра; подјела на 
лотове: НЕ;оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002263 511700 –Издаци 
за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације, 
организациона јединица: ОКП. 
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III 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда главног пројекта фекалне канализације у насељу 
Палачковићи у зони заштите фабрике воде Црно Врело“ ; процјењена вриједност: 6.000,00 
КМ; врста набавке: услуга; шифра јавне набавке 71000000-8; врста поступка: директни; 
датум почетка јавне набавке: друга половина септембра; подјела на лотове: НЕ; оквирни 
споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002261 511700 –Издаци за нематеријалну 
произведену имовину-израда урбанистичке и пројектне документације. организациона 
јединица: ОКП.  

IV 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда прикључка фекалне канализације на новоизграђену мрежу 
у Банијској улици“; процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста набавке: радови; шифра 
јавне набавке 45000000-7; врста поступка: директни: датум почетка јавне набавке: друга 
половина септембра ;подјела на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица 
/екон.код 2002261 511100 – Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - 
намјенска средства по закону о водама, организациона јединица: ОКП. 
 

V 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Изградња фекалне канализације у дијелу Тузланске улице“; 
процјењена вриједност : 48.000,00 КМ; врста набавке: радови; шифра јавне набавке 
45000000-7; врста поступка: конкуретнски : датум почетка јавне набавке: друга половина 
септембра; подјела на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 
2002261 511100 – Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже - намјенска 
средства по Закону о водама, организациона јединица: ОКП. 
 

VI 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Замјена постојеће расвјете са ЛЕД расвјетом - суфинансирање са 
ЗЕВ-овима“; процјењена вриједност учешћа Града :15.351,72 КМ, учешће ЗЕВ-а 5.752,25 
КМ; врста набавке: услуге; шифра јавне набавке 50000000-5; врста поступка конкурентски: 
датум почетка јавне набавке: друга половина септембра; подјела на лотове: НЕ; оквирни 
споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002263 412500 Подршка пројектима за 
јачање енергетске ефикасности (фасаде, мјерење топлотне енергије и др.), организациона 
јединица: ОКП. 
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VII 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Набавка електроматеријала-проводник“; процјењена вриједност : 
6.000,00 КМ; врста набавке: роба; шифра јавне набавке 31000000-6; врста поступка: 
директни: датум почетка јавне набавке: друга половина септембра; подјела на лотове: НЕ; 
оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица/екон.код 2002262 412400 – Расходи за 
материјал за посебне намјене; организациона јединица: ОКП. 
 

VIII 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Набавка електроматеријала - овјесне опреме“; процјењена 
вриједност : 6.000,00 КМ; врста набавке: роба; шифра јавне набавке 31000000-6; врста 
поступка: директни; датум почетка јавне набавке: друга половина септембра; подјела на 
лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002262 412400 –
Расходи за материјал за посебне намјене; организациона јединица: ОКП. 
 

IX 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Набавка камера за надзор комуналне опреме“; процјењена 
вриједност: 6.000,00 КМ; врста набавке: роба; шифра јавне набавке 31000000-6; врста 
поступка: директни: датум почетка јавне набавке: друга половина септембра; подјела на 
лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002262 511300 –
Издаци за набавку комуналне опреме, организациона јединица: ОКП. 
 

X 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Набавка жардињера и камена“; процјењена вриједност: 6.000,00 КМ 
без ПДВ; врста набавке: роба; шифра јавне набавке 44000000-0; врста поступка: директни: 
датум почетка јавне набавке: друга половина септембра; подјела на лотове: НЕ;оквирни 
споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002262 511300 –Издаци за набавку 
комуналне опреме, организациона јединица: ОКП. 
 

XI 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Набавка носача“; процјењена вриједност: 6.000,00 КМ; врста 
набавке: роба; шифра јавне набавке 44000000-0; врста поступка: директни; датум почетка 
јавне набавке: друга половина септембра; подјела на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; 
потрошачка јединица /екон.код 2002262 412400 – Расходи за материјал за посебне намјене, 
организациона јединица: ОКП. 
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XII 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда елабората о претходној процјени утицаја на животну 
средину“ ; процјењена вриједност: 1.400,00 КМ; врста набавке: услуга; шифра јавне набавке 
71000000-8; врста поступка: директни: датум почетка јавне набавке: друга половина 
септембра; подјела на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 
2002261 511700 – Издаци за нематеријалну произведену имовину-израда урбанистичке и 
пројектне документације. организациона јединица: ОКП. 

XIII 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Набавка и уградња платна са сублимационом колор штампом са 
мотивима Јежеве кућице“; процјењена вриједност: 5.384,62 КМ; врста набавке: робе; шифра 
јавне набавке 22000000-0; врста поступка: директни: датум почетка јавне набавке: друга 
половина септембра; подјела на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица 
/екон.код 2002263 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкција и 
адаптацију дјечијих вртића. организациона јединица: ОКП. 
 

XIV 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Процјена вриједности водоводне инфраструктуре на сеоском 
подручју (за коју је извршена примопредаја од ,,Центра за развој и унапређење села“ на 
,,Водовод“ а.д.Бања Лука)“; процјењена вриједност: 59.829,00 КМ; врста набавке: услуга; 
шифра јавне набавке 71000000-8; врста поступка: отворени; датум почетка јавне набавке: 
друга половина септембра ;подјела на лотове: НЕ;оквирни споразум: НЕ; потрошачка 
јединица /екон.код 2002261 412700 –Расходи за стручне услуге, организациона јединица: 
ОКП, Напомена: Средства су планирана ребалансом буџета усвојеним 02.09.2020.године.  
 

XV 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда прилога мјера заштите од пожара на пројекат изведеног 
стања за вањско уређење к.ч. 1283/9 к.о. Рамићи“; процјењена вриједност: 500,00 КМ; врста 
набавке: услуга; шифра јавне набавке 71000000-8; врста поступка: директни; датум почетка 
јавне набавке: септембар; датум закључења уговора: октобар; подјела на лотове: НЕ; 
оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002200/511700, организациона 
јединица: ЛЕР. 

XVI 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Радови на предузимању мјера хитних интервенција, санација 
клизишта и друге хитне интервенције“; процјењена вриједност: 20.000,00 КМ; врста 
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набавке: радови; шифра јавне набавке 45000000-7; врста поступка: преговарачки поступак; 
датум почетка јавне набавке: друга половина септембра; датум закључења уговора: друга 
половина октобра; подјела на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица 
/екон.код 2002220/412700, организациона јединица: ОИП (Одјељење за инспекцијске 
послове). 

XVII 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Извођење додатних  радова на изградњи Шарговачке улице - II фаза 
реализације, од раскрснице са Поткозарском улицом“; шифра ЈРЈН: 45000000-7, врста ЈН: 
радови; врста поступка: преговарачки; процјењена вриједност: 76.923,07KM; оквирни 
датум покретања поступка – друга половина септембра; оквирни датум закључења уговора 
– друга половина октобра; оквирни споразум: не; извор финансијских средстава: 2002271 – 
511100 - Издаци за изградњу саобраћајница и мостова; организациона јединица: ОСП.  
 

XVIII 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда стручног мишљења са урбанистичко – техничким условима 
и Главног пројекта за вањско уређење око објеката полицијске станице, друштвеног дома и 
амбуланте у насељу Поткозарје“, шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге; врста 
поступка: директни; процјењена вриједност: 5.982,90 КМ; оквирни датум покретања 
поступка – прва половина октобра; оквирни датум закључења уговора – прва половина 
новембра; оквирни споразум: не; извор финансијских средстава: 2002271-511700- Издаци 
за нематеријалну произведену имовини-израда урбанистичке и пројектне документације; 
организациона јединица: ОСП. 
 

XIX 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда Урбанистичко – техничких услова за изградњу приступне 
саобраћајнице и паркинга на земљишту означеном као к.ч. бр. 164/26 к.о. Бања Лука 5 (н.п.) 
у Бања Луци“; шифра ЈРЈН: 71000000-8; врста ЈН: услуге; врста поступка: директни 
процјењена вриједност: 3.000,00 КМ; оквирни датум покретања поступка – друга половина 
септембра; оквирни датум закључења уговора – прва половина октобра; оквирни споразум: 
не; извор финансијских средстава: 202271-511700 - Издаци за нематеријалну произведену 
имовини - израда урбанистичке и пројектне документације; организациона јединица: ОСП. 

 
 

XX 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда Главног пројекта за изградњу приступне саобраћајнице и 
паркинга на земљишту означеном као к.ч. бр. 164/26 к.о. Бања Лука 5 (н.п.) у Бања Луци“,   
шифра ЈРЈН: 71000000-8, врста ЈН: услуге, врста поступка: директни; процјењена 
вриједност: 5.982,90 КМ; оквирни датум покретања поступка – прва половина новембра; 
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оквирни датум закључења уговора – друга половина новембра; оквирни споразум: не;  
извор финансијских средстава: 202271-511700 - Издаци за нематеријалну произведену 
имовини - израда урбанистичке и пројектне документације; организациона јединица: ОСП. 

 
XXI 

 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко-техничких услова и главног пројекта са 
ревизијом за изградњу семафора на раскрсници улица Гаврила Принципа – Браће Југовића 
и Пројекта привременог регулисања саобраћаја на раскрсници улица Гаврила Принципа – 
Браће Југовића“; шифра ЈРЈН: 71000000-8; врста ЈН: услуге; врста поступка: директни; 
процјењена вриједност: 5.982,90 КМ; оквирни датум покретања поступка – друга половина 
септембра; оквирни датум закључења уговора – прва половина октобра, оквирни споразум: 
не; извор финансијских средстава: 2002272 - 511700 - Издаци за нематеријалну произведену 
имовини-израда урбанистичке и пројектне документације; организациона јединица: ОСП. 

 
XXII 

 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Израда урбанистичко-техничких услова и главног пројекта са 
ревизијом за изградњу аутобуских стајалишта ван коловоза у Улици Олимпијских 
побједника (код Тржног центра „Делта“), Израда урбанистичко-техничких услова и главног 
пројекта са ревизијом за изградњу аутобуских стајалишта ван коловоза у Улици 
Олимпијских побједника (на дијелу од Гундулићеве до Краља Петра I Карађорђевића)“; 
шифра ЈРЈН: 71000000-8; врста ЈН: услуге; врста поступка: директни; процјењена 
вриједност: 5.982,90 КМ; оквирни датум покретања поступка – друга половина септембра; 
оквирни датум закључења уговора – прва половина октобра; оквирни споразум: не; извор 
финансијских средстава: 2002272 - 511700 - Издаци за нематеријалну произведену 
имовини-израда урбанистичке и пројектне документације; организациона јединица: ОСП. 
 

XXIII 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Услуге одржавања и сервисирање  паркинг аутомата те опреме у 
јавној гаражи у улици Алеја С. Саве у периоду октобар – децембар“; шифра ЈРЈН: 50000000-
5; врста ЈН: услуге; врста поступка: директни; процјењена вриједност: 5.982,90 КМ; 
оквирни датум покретања поступка – друга половина септембра; оквирни датум закључења 
уговора – прва половина октобра; оквирни споразум: не; извор финансијских средстава: 
2002272 - 412500 - Расходи за текуће одржавање опреме паркинг простора; организациона 
јединица: ОСП. 

 
XXIV 

 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Бесплатан уговорен превоз на подручју града Бањалука“; шифра 
ЈРЈН: 60000000-8; врста ЈН: услуге; врста поступка: преговарачки; процјењена вриједност: 
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28.500,00 КМ; оквирни датум покретања поступка – друга половина септембра,  оквирни 
датум закључења уговора – прва половина октобра; оквирни споразум: не; подјела на 
лотове: ДА, 9 лотова; извор финансијских средстава: 2002272 - 412200 – Услуге јавног 
превоза; организациона јединица: ОСП. 
 

XXV 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Детаљно геодетско снимање на позицији зграде ,,Арборетума“ 
,околног платоа и силазне стазе“; процјењена вриједност: 5.982,90 КМ; врста набавке: 
услуга; шифра јавне набавке 71000000-8; врста поступка: директни: датум почетка јавне 
набавке: прва половина октобра ;подјела на лотове: НЕ;оквирни споразум: НЕ; потрошачка 
јединица /екон.код 2002262 412800 –Програми пејсажне архитектуре и екологије 
(арборетум и друге активносто пејзажног архитекте), организациона јединица: ОКП.  
 

XXVI 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Геотехничка истраживања за објекат зграде ,,Арборетума““; 
процјењена вриједност: 5.982,90 КМ; врста набавке: услуга; шифра јавне набавке 71000000-
8; врста поступка: директни: датум почетка јавне набавке: прва половина октобра; подјела 
на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002262 412800 –
Програми пејсажне архитектуре и екологије (арборетум и друге активносто пејзажног 
архитекте), организациона јединица: ОКП. 

 
XXVII 

 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Радови на чишћењу и одржавању вегетације“ ; процјењена 
вриједност  :5.982,90 КМ; врста набавке : услуга; шифра јавне набавке 77000000-0; врста 
поступка: директни: датум почетка јавне набавке: прва половина октобра; подјела на 
лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002262 412800 –
Програми пејсажне архитектуре и екологије (арборетум и друге активносто пејзажног 
архитекте), организациона јединица: ОКП.  
 

XXVIII 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Израда урбанистичко-техничких услова за објекат ,,Арборетума““; 
процјењена вриједност : 2.000,00 КМ; врста набавке: услуга; шифра јавне набавке 
71000000-8; врста поступка: директни; датум почетка јавне набавке: прва половина 
октобра; подјела на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица/екон.код 
2002262 412800 –Програми пејсажне архитектуре и екологије (арборетум и друге 
активносто пејзажног архитекте), организациона јединица: ОКП.  
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XXIX 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка службених значки за инспекцију“; процјењена вриједност: 
3.600,00 КМ; врста набавке: робе; шифра јавне набавке 19000000-6; врста поступка: 
директни; датум почетка јавне набавке: друга половина октобра; подјела на лотове: НЕ; 
оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица/екон.код СЗП/2002240 економски код 511300, 
организациона јединица: СЗП. 

XXX 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Пружање посебних услуга на пословима комуналне накнаде“; 
процјењена вриједност: 100.000,00 КМ; врста набавке: услуге; шифра јавне набавке 
79000000-4; врста поступка: преговарачки; оквирни датум почетка јавне набавке: октобар; 
оквирни датум закључења уговора: октобар; оквирни споразум: НЕ; потрошачка 
јединица/екон.код 2002140/412700 – расходи за стручне услуге, организациона јединица: 
ОФ. 

XXXI 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Креирање електронске базе података за закупце гаража и пословних 
простора“; процјењена вриједност: 1.500,00 КМ; врста набавке: услуге; шифра јавне 
набавке 79000000-4; врста поступка: директни; оквирни датум почетка јавне набавке: 
октобар; оквирни датум закључења уговора: октобар; оквирни споразум: НЕ; потрошачка 
јединица/екон.код 2002140/412700 – расходи за стручне услуге, организациона јединица: 
ОФ. 

XXXII 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка поклон производа домаће радиности за потребе 
протоколарних активности“; процјењена вриједност: 2.500,00 КМ; врста набавке: робе; 
шифра јавне набавке 15000000-8; врста поступка: директни; оквирни датум почетка јавне 
набавке: октобар; оквирни датум закључења уговора: октобар; оквирни споразум: НЕ; 
потрошачка јединица/екон.код 2002120/412900 – остали некласификовани расходи, 
организациона јединица: КГ. 

 
XXXIII 

 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка сувенира и рукотворина за потребе службених посјета“; 
процјењена вриједност: 1.000,00 КМ; врста набавке: робе; шифра јавне набавке 19000000-
6; врста поступка: директни; оквирни датум почетка јавне набавке: октобар; оквирни датум 
закључења уговора: октобар; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица/екон.код 
2002120/412900 – остали некласификовани расходи, организациона јединица: КГ. 
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XXXIV 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка слика за потребе протоколарних догађаја“; процјењена 
вриједност: 2.000,00 КМ; врста набавке: робе; шифра јавне набавке 22000000-0; врста 
поступка: директни; оквирни датум почетка јавне набавке: октобар; оквирни датум 
закључења уговора: октобар; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица/екон.код 
2002120/412900 – остали некласификовани расходи, организациона јединица: КГ. 
 

XXXV 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: „Набавка умјетничких дјела за потребе протоколарних поклона“; 
процјењена вриједност: 1.000,00 КМ; врста набавке: робе; шифра јавне набавке 22000000-
0; врста поступка: директни; оквирни датум почетка јавне набавке: октобар; оквирни датум 
закључења уговора: октобар; оквирни споразум: НЕ; потрошачка јединица/екон.код 
2002120/412900 – остали некласификовани расходи, организациона јединица: КГ. 
 

XXXVI 
 

             Ставка 163. ЈПЈН, „Поклони и промотивни материјал за потребе протоколарних 
догађаја, дан и славу Града, ЛОТ 1 – ЛОТ 3“, се брише.  

 
XXXVII 

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

XXXVIII 
 

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
      
    
Број: 12-Г-3287/20   
Дана: 30.09.2020. године                                                                                                
                                                                                                     Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
           
                                                                                                        Мр Игор Радојичић с.р. 


