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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, 12-Г-2722/20 од 17.08.2020. године, 
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, допуњава се по захтјеву Одјељења за саобраћај и путеве (захтјев број 13-
370-сл/2020 од 28.10.2020. године), и Службе за заједничке послове (захтјев број 11-054-
352/20 од 26.10.2020. године). 

II 
 
          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
- „назив јавне набавке: ,,Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова 
и тротоара у зимском периоду-III градско подручје, за зимску сезону 2020/2021.године; 
процјењена вриједност: 180.740,00 КМ; врста набавке: услуге; шифра јавне набавке 
90620000-9; врста поступка: преговараки без објаве обавјештења; датум почетка јавне 
набавке: прва половина новембра; оквирни споразум: НЕ; извор финансијских средстава: 
2002172 412 800 0451 расходи за услуге зимске службе; организациона јединица: ОСП. 

III 
 

             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
- „назив јавне набавке: ,,Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова 
и тротоара у зимском периоду-III градско подручје; процјењена вриједност: 361.480,00 КМ; 
врста набавке: услуге; шифра јавне набавке 90620000-9; врста поступка: отворени; датум 
почетка јавне набавке: прва половина новембра; оквирни датум закључења уговора: друга 
половина децембра,; оквирни споразум: ДА, на двије године; број понуђача са којима се 
намјерава закључити оквирни споразум: 1(један); извор финансијских средстава: 2002172 
412 800 0451 расходи за услуге зимске службе; организациона јединица: ОСП. 



2 

 

IV 
 

            У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,кориштење услуга приступа Интернету-НетБиз тарифни модел“; 
процјењена вриједност: 2.884,00 КМ; врста набавке: услуге; шифра јавне набавке 71000000-
8; врста поступка: директни; датум почетка јавне набавке: прва половина новембра; подјела 
на лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; извор финансирања 2002272-412700-0660 расходи за 
стручне услуге; организациона јединица ОСП. 

V 

  У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,Набавка уређаја и средстава за дезинфекцију руку“; процјењена 
вриједност: 6.000,00 КМ; врста набавке: робе; шифра јавне набавке 33000000-0; врста 
поступка: директни; датум почетка јавне набавке: прва половина новембра; подјела на 
лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; извор финансирања СЗП/2002240 511 300-издаци за 
набавку постројења и опреме (набавка уређаја у износу од 3670 КМ); 412 300-Расходи за 
режијски материјал (набавка средстава за дезинфекцију у износу од 3350КМ.  

VI 
 
             У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
-„назив јавне набавке: ,,набавка транспарентних баријера за канцеларије“; процјењена 
вриједност: 6.000,00 КМ; врста набавке: робе; шифра јавне набавке 19000000-6; врста 
поступка: директни; датум почетка јавне набавке: прва половина новембра; подјела на 
лотове: НЕ; оквирни споразум: НЕ; извор финансирања СЗП/2002240 511300-издаци за 
набавку постројења и опреме. 

      VII 

            Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељење за саобраћај и путеве, и Службу за заједничке послове, како би наведене 
организационе јединице благовремено поднијеле захтјеве за провођење поступка јавне 
набавке. 

VIII 
 
             Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
         
Број: 12-Г-3783/20   
Дана: 02.11.2020. године  
 
                                                                                                   Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
                                                                                                             
  Мр Игор Радојичић с.р. 
                                                                                                           

 


