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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
           На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и члана 11. став 6. Правилника о јавним набавкама 
Градске управе Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“ бр. 4/15, 21/15,  
3/17 и 22/17) Градоначелник доноси  
 
 ОДЛУКУ  

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ  ГРАДА БАЊАЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I 
 

          Јединствени план јавних набавки Градске управе Града Бањалука за 2017. годину, 
донесен под бројем 12-Г-137/17 од 26.01.2017. године, 12-Г-394/17 од 27.02.2017. године, 
12-Г-630/17 од 22.03.2017. године, 12-Г-642/17 од 23.03.2017. године, 12-Г-744/17 од 
29.03.2017. године, 12-Г-1013/17 од 21.04.2017. године, 12-Г-1023/17 од 21.04.2017. 
године, 12-Г-1058/17 од 26.04.2017. године, 12-Г-1388/17 од 18.05.2017. године, 12-Г-
1426/17 од 19.05.2017. године, 12-Г-1451/17 од 22.05.2017. године, 12-Г-1520/17 од 
29.05.2017. године, 12-Г-1694/17 од 5.06.2017. године,  12-Г-1771/17 од 9.06.2017. године, 
12-Г-1892/17 од 21.06.2017. године и 12-Г-1978/17 од 26.06.2017. године, мијења се и 
допуњава по захтјеву Одјељења за саобраћај и путеве. 
   

II 
 

Ставка Јединственог плана број 258. мијења се и гласи : 
 
-назив јавне набавке: „изградња саобраћајне сигнализације – сигнализација за обуставу 
саобраћаја, сигнализација за сабирну саобраћајницу, лежећи полицајац у Обилићеву“; 
врста ЈН– радови; врста поступка – конкурентски; процјењена вриједност ЈН – 21.367,52 
КМ; оквирни датум покретања – прва половина јула; оквирни датум закључења уговора 
– друга половина августа; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских 
средстава - 2002272 511100 0451; 

III 
 

Ставка Јединственог плана број 263. мијења се и гласи : 
 
-назив јавне набавке: „санација клизишта у насељу Дебељаци“; врста ЈН – радови; врста 
поступка - конкурентски; процјењена вриједност ЈН – 12.820,51 КМ; оквирни датум 
покретања – прва половина јула; оквирни датум закључења уговора – друга половина 
августа; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002272 
511200 0451; 
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IV 

Ставка Јединственог плана број 269. мијења се и гласи : 
 
-назив јавне набавке: „ реконструкција локалног пута Драгочај-Гробље Црквине л=1км; 
врста ЈН-радови; врста поступка – отворени; процјењена вриједност ЈН – 76.923,08 КМ; 
оквирни датум покретања ЈН – прва половина јула; оквирни датум закључења уговора – 
прва половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских 
средстава – Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске; 

V 

Ставка Јединственог плана број 270. мијења се и гласи : 
 
-назив јавне набавке: „редовно одржавање мостова“; врста ЈН- радови; врста поступка- 
отворени; процјењена вриједност ЈН – 153.846,15 КМ; оквирни датум покретања ЈН – 
друга половина јуна; оквирни датум закључења уговора – друга половина августа; 
закључење оквирног споразума – да, на двије године; извор финансијских средстава – 
2002272 412500 0451; 

VI 

Ставка Јединственог плана број 271. мијења се и гласи : 
 

-назив јавне набавке: „инвестиционо одржавање мостова“; врста ЈН-радови; врста 
поступка – преговарачки; процјењена вриједност ЈН – 24.786,32 КМ; оквирни датум 
покретања ЈН – прва половина јула; оквирни датум закључења уговора – друга половина 
августа; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002272 
511200 0451; 

VII 

Ставка Јединственог плана број 272. мијења се и гласи : 
 

-назив јавне набавке: „припремање и опремање земљишта за изградњу саобраћајница и 
саобраћајних површина“; врста ЈН – радови; врста поступка-конкурентски; лотова- да, 
ЛОТ 1 – изградња приступне саобраћајнице за рејонску котловницу на Старчевици, ЛОТ 
2 – изградња паркинга и пјешачке стазе код Уставног суда; процјењена вриједност ЈН – 
ЛОТ 1 – 42.735,04 КМ, ЛОТ 2 – 21.367,52 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга 
половина јула; оквирни датум закључења уговора – прва половина септембра; закључење 
оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002271 511100 0660; 

VIII 

           Ставка Јединственог плана број 273. мијења се и гласи : 

-назив јавне набавке: „изградња пута за Пријечане“; врста ЈН – радови; врста врста 
поступка – отворени; процјењена вриједност ЈН – 844.700,85 КМ; оквирни датум 
покретања ЈН – прва половина јула; оквирни датум закључења уговора – прва половина 
септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002271 
511100 0451;  
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IХ 

             Ставка Јединственог плана број 274. мијења се и гласи : 

-назив јавне набавке: „завршетак изградње висећег моста у Пријечанима“; врста ЈН – 
радови; врста поступка- отворени; процјењена вриједност ЈН – 85.470,08 КМ; оквирни 
датум покретања ЈН – друга половина јуна; оквирни датум закључења уговора – друга 
половина августа; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 
2002271 511100 0451;  

Х 

             Ставка Јединственог плана број 282. мијења се и гласи : 

-назив јавне набавке: „израда друге фазе програма редовних и периодичних прегледа 
мостова“; врста ЈН – услуге; врста поступка – директни; процјењена вриједност ЈН – 
6.000,00 КМ; оквирни датум покретања – прва половина јула; оквирни датум закључења 
– прва половина августа; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских 
средстава - 2002272 412700 0660;  

ХI 

              Ставка Јединственог плана број 292. мијења се и гласи : 

-назив јавне набавке: „израда промотивног материјала поводом почетка нове школске 
године“; врста ЈН – робе; врста поступка – директни; процјењена вриједност ЈН – 
6.000,00 КМ; оквирни датум покретања – прва половина јула; оквирни датум закључења 
уговора – друга половина августа; закључење оквирног споразума – не; извор 
финансијских средстава – 2002272 412700 0660; 

ХII 

 Ставке Јединственог плана бр. : 278, 279, 280, 281, 288 и 289, се бришу.  

ХIII 

               У Јединствени план јавних набавки, додаје се нове ставке : 

-назив јавне набавке: „набавка GPS уређаја“; врста ЈН – робе; врста поступка - 
конкуретски; процјењена вриједност ЈН-12.820,51 КМ; оквирни датум покретања ЈН – 
друга половина јуна; оквирни датум закључења уговора – друга половина јула; 
закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002271 511300 
0451; 

-назив јавне набавке: „набавка опреме за bike sharing sistem“; врста ЈН – робе; врста 
поступка - отворени; процјењена вриједност ЈН – 128.205,12 КМ; оквирни датум 
покретања ЈН – прва половина јула; оквирни датум закључења уговора – друга половина 
августа; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002272 
511300 0451; 

-назив јавне набавке: „израда главног пројекта за реконструкцију пјешачке зоне у улици 
Бана Милосављевића од раскрснице са Српском улицом до раскрснице са улицом Бана 
др Тодора Лазаревића – прва фаза“; врста ЈН- услуге; врста поступка – директни; 
процјењена вриједност – 5.000,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина 
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јуна; оквирни датум закључења уговора – друга половина јула; закључење оквирног 
споразума – не; извор финансијских средстава – 2002272 511700 0620; 

-назив јавне набавке: „реконструкција пјешачке зоне у улици Бана Милосављевића од 
раскрснице са Српском улицом до раскрснице са улицом Бана др Тодора Лазаревића“; 
врста ЈН – радови; врста поступка- oтворени; процјењена вриједност – 384.615,38 КМ; 
оквирни датум покретања ЈН- друга половина јуна; оквирни датум закључења уговора – 
друга половина августа; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских 
средстава – 2002272 511200 0451; 

-назив јавне набавке: „ израда пројектне документације за Зелени мост“; врста ЈН – 
услуге; врста поступка – конкурентски; процјењена вриједност – 39.000,00 КМ; оквирни 
датум покретања ЈН – друга половина јуна; оквирни датум закључења уговора – друга 
половина јула; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 
2002271 511700 0620; 

-назив јавне набавке: „ревизија пројектне документације за Зелени мост“; врста ЈН – 
услуге; врста поступка - директни; процјењена вриједност – 5.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања ЈН- прва половина августа; оквирни датум закључења уговора – друга 
половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава 
– 2002271 511700 0620; 

-назив јавне набавке: „израда урбанистичко-техничке документације за приступну 
саобраћајницу за „ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊАЛУКА“; врста ЈН – услуге; врста поступка – 
директни поступак; процјењена вриједност – 4.000 КМ; оквирни датум покретања ЈН – 
прва половина јула; оквирни датум закључења уговора – прва половина августа; 
закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002271 511700 
0620; 

-назив јавне набавке: „израда пројектне документације за приступну саобраћајницу за 
„ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊАЛУКА“; врста ЈН – услуге; врста поступка – директни поступак; 
процјењена вриједност – 6.000 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина 
августа; оквирни датум закључења уговора – друга половина септембра; закључење 
оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002271 511700 0620; 

-назив јавне набавке: „ревизија пројектне документације за приступну саобраћајницу за 
„ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊАЛУКА“; врста ЈН – услуге; врста поступка – директни споразум; 
процјењена вриједност – 1.000 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина 
септембра; оквирни датум закључења уговора – друга половина октобра; закључење 
оквирног споразума – не; извор финанијских средстава – 2002271 511700 0620; 

-назив јавне набавке: „израда еколошког елабората за прибављање еколошке дозволе на 
Источном транзиту; врста ЈН – услуге; врста поступка – директни споразум; процјењена 
вриједност – 2.000,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; оквирни 
датум закључења уговора – прва половина септембра; закључење оквирног споразума – 
не; извор финансијских средстава – 2002271 511100 0660;  

-назив јавне набавке: „израда стручног мишљења за процјену стања конструкције 
Зеленог моста“; врста ЈН – услуге; врста поступка – директни споразум; процјењена 
вриједност – 1.500,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина јуна; оквирни 
датум закључења уговора – друга половина јула; закључење оквирног споразума – не; 
извор финансијских средстава – 2002271 511700 0620;  
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-назив јавне набавке: „изградња саобраћајне сигнализације-ITS систем на 
паркиралиштима“; врста ЈН – радови; врста поступка – конкурентски; процјењена 
вриједност – 34.188,03 КМ; оквирни датум покретања ЈН – прва половина септембра; 
оквирни датум закључења уговора – друга половина октобра; закључење оквирног 
споразума – не; извор финансијских средстава – 2002272 511100 0451; 

-назив јавне набавке: „набавка возила за блокирање/деблокирање возила“; врста ЈН – 
робе; врста поступка – конкурентски; процјењена вриједност – 34.188,03 КМ; оквирни 
датум покретања ЈН – прва половина јула; оквирни датум закључења уговора – прва 
половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава 
– 2002271 511300 0451; 

-назив јавне набавке: „набавка резервних дијелова (рампа, сервер и др.)“; врста ЈН – робе; 
врста поступка – директни споразум; процјењена вриједност – 5.128,20 КМ; оквирни 
датум покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум закључења уговора – прва 
половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава 
– 2002272 412500 0660; 

-назив јавне набавке: „израда идејног рјешења за кружне раскрснице ( И. Митровића – 
Солунска, Алеја св. Саве – Гундулићева, Алеја св. Саве – В. Пелагића); врста ЈН – услуге; 
врста поступка – директни споразум; процјењена вриједност – 5.982,90 КМ;  оквирни 
датум покретања ЈН – прва половина јула; оквирни датум закључења уговора –прва 
половина августа; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 
2002272 511700 0620; 

-назив јавне набавке : „израда урбанистичко-техничке и пројектне документације са 
ревизијом“, врста ЈН – услуге, врста поступка –конкурентски захтјев за достављање 
понуда, подјела на лотове –да, „ЛОТ 1- израда урбанистичко-техничке и пројектне 
документације, са ревизијом за изградњу кружне раскрснице И.Митровића – Солунска, 
ЛОТ 2 - израда урбанистичко-техничке и пројектне документације, са ревизијом за 
изградњу кружне раскрснице Алеја св. Саве – Гундулићева, ЛОТ 3 - израда 
урбанистичко-техничке и пројектне документације, са ревизијом за изградњу кружне 
раскрснице Алеја св. Саве – В. Пелагића“, процјењена вриједност 17.948,70 КМ, оквирни 
датум покретања поступка – друга половина августа, оквирни датум закључења уговора 
– друга половина септембра, оквирни споразум-не, извор финансијских средстава – 
2002272 511700 0620;  

-назив јавне набавке: „израда студије о оправданости јавно-приватног партнерства 
изградње гараже код Клиничког центра“; врста ЈН – услуге; врста поступка – 
конкурентски; процјењена вриједност – 17.094,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – 
друга половина јула; оквирни датум закључења уговора – друга половина септембра; 
закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002272 412700 
0660; 

-назив јавне набавке: „јесење обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације“; 
врста ЈН- услуге; врста поступка – отворени; процјењена вриједност – 110.256,41 КМ; 
оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум закључења уговора 
– прва половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских 
средстава – 2002272 412500 0451;  

-назив јавне набавке: „израда еколошког елабората за прибављање еколошке дозволе за 
изградњу раскрснице према Ребровцу“; врста ЈН – услуге; врста поступка- директни; 



6 
 

процјењена вриједност – 2.000,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина 
јуна; оквирни датум закључења уговора – друга половина јула; закључење оквирног 
споразума – не; извор финансијских средстава – 2002271 511700 0620; 

ХIV 

          Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељењe за саобраћај и путеве, како би Одјељење благовремено поднијело захтјеве за 
провођење поступка јавне набавке. 

ХV 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Број: 12-Г-2050/17   
Дана: 03.07.2017. године 
 
 
        

        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

  Мр Игор Радојичић 

 

 


