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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 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, број 12-Г-2722/20 од 17.08.2020. 
године, број 12-Г-3107/20 од 14.09.2020. године, 12-Г-3287/20 од 30.09.2020. године, 12-Г-
3621/20 од 21.10. 2020. године и број 12-Г-3783/20 од 02.11.2020. године, допуњава се по 
захтјеву Одјељења за комуналне послове (захтјев број 05-370-8658/20, од 12.11.2020. 
године и 05-370-8658-1/20 од 12.11.2020. године, како слиједи: 
 

II 
 

У јединствени план додаје се нова ставка: 

-назив јавне набавке: ,,Извођење додатних радова на доградњи дјечјег вртића“Колибри“ у 
Бања Луци, процијењена вриједност  без ПДВ 44.000,00 KМ ( са ПДВ-ом 51.480,00 КМ); 
врста набавке: радови;шифра јавне набавке:45000000-7  ;врста поступка: преговарачки: 
датум почетка јавне набавке: друга половина новембра; подјела на лотове: НЕ; оквирни 
споразум: НЕ; Финансирање:   потрошачка јединица /екон.код 2002263 511100; Издаци за 
изградњу дјечјих вртића ставка планирана ребаланса буџета за 2020.годину; 
oрган.јединица:ОКП. 

III 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-назив јавне набавке: ,,Извођење додатних радова на изградњи објекта МЗ и Полицијске 
станице Лауш у Бања Луци-2 фаза“,  процијењена вриједност  без ПДВ 59.000,00 KМ ( са 
ПДВ-ом .69.030,00 КМ); врста набавке: радови; шифра јавне набавке: 45000000-7; врста 
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поступка: преговарачки:  датум почетка јавне набавке: друга половина новембра; подјела 
на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; Финансирање:  потрошачка јединица /екон.код 
2002263 : дио средстава планиран на ставци 511100-Издаци за изградњу објекта 
полицијске станице и МЗ Лауш, а дио на ставци 511100-Издаци за изградњу објекаа МЗ и 
МК; oрган.јединица:ОКП 

IV 

 У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-назив јавне набавке: ,,Извођење додатних и непредвиђених радова на изградњи објекта 
спортске дворане ОШ “Бранко Радичевић“(доградња ОШ“Бранко Радичевић“ 2.фаза)“ 
процијењена вриједност  без ПДВ 106.837,60 KМ(са ПДВ-ом .125.000,00 КМ); врста 
набавке: радови;шифра јавне набавке:45000000-7; врста поступка: преговарачки: датум 
почетка јавне набавке: друга половина новембра; подјела на лотове: НЕ; оквирни 
споразум: НЕ; Финансирање:   потрошачка јединица /екон.код 2002263: дио средстава 
планиран  на ставци 511100-Издаци за изградњу спортских објеката  ,а за дио се планира  
кроз приједлог ребаланса за 2020.годину  ;oрган.јединица ОКП 

 
V 

 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-назив јавне набавке: ,,Израда енергетских прегледа објеката“; процијењена вриједност 
:6.000,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 7.020,00 КМ) врста набавке: услуге; шифра јавне 
набавке: 71000000-8; врста поступка: директни споразум; датум почетка јавне набавке: 
друга половина новембра; подјела на лотове: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002263 
511700  ; организациона јединица:ОКП.  

VI 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-назив јавне набавке: ,,Ревизија  техничке документације“; процијењена вриједност: 
6.000,00 КМ без ПДВ-а (са ПДВ-ом 7.020,00 КМ) врста набавке: услуге; шифра јавне 
набавке: 71000000-8; врста поступка: директни споразум; датум почетка јавне набавке: 
друга половина новембра; подјела на лотове: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002263 
511700; организациона јединица: ОКП.  

VII 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-назив јавне набавке: ,,Технички преглед објеката“; процијењена вриједност: 6.000,00 КМ 
без ПДВ-а (са ПДВ-ом 7.020,00 КМ) врста набавке: услуге; шифра јавне набавке: 
71000000-8; врста поступка: директни споразум; датум почетка јавне набавке: друга 
половина новембра; подјела на лотове: НЕ; потрошачка јединица /екон.код 2002263 
511700; организациона јединица:ОКП.   
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VIII 
 

        У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

-назив јавне набавке: ,,Извођење додатних радова вањског уређења у 
мултифункционалном комплексу – објекат амбуланте, дјечијег вртића и МЗ Петрићевац  у 
Бања Луци“, процијењена вриједност  без ПДВ 30.000,00 KМ (са ПДВ-ом 35.100,00 КМ); 
врста набавке: радови; шифра јавне набавке:45000000-7; врста поступка: преговарачки 
поступак: датум почетка јавне набавке: друга половина новембра ;подјела на лотове: 
НЕ;оквирни споразум: НЕ; Финансирање: потрошачка јединица /екон.код 2002263 511100- 
Издаци за изградњу објеката МЗ и МК; oрган.јединица: ОКП. 

 
IX 

 
            Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељење за комуналне послове, како би благовремено поднијело захтјеве за провођење 
поступка јавне набавке. 
 

X 
 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
        
 
 
Број: 12-Г-3988/20   
Дана: 20.11.2020. године                                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                     Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
           
 
                                                                                                       Мр Игор Радојичић с.р.  

 


