
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, 12-Г-1978/17 од 26.06.2017. године, 12-Г-2050/17 од 
03.07.2017. године и 12-Г-2067/17 од 05.07.2017. године, мијења се и допуњава по 
захтјеву Одсјека за информатику, Службе за заједничке послове и Одјељења за 
комуналне послове.  

II 
 

Ставка Јединственог плана број 142. мијења се и гласи : 
 
-назив јавне набавке: „Одржавање и надоградња Регистра некретнина“; врста ЈН– услуге; 
врста поступка – преговарачки; процјењена вриједност ЈН – 20.400,00 КМ; оквирни 
датум покретања – друга половина јула; оквирни датум закључења уговора – друга 
половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава 
- 412700; 

III 
 

Ставка Јединственог плана број 49. мијења се и гласи : 

-назив јавне набавке : „Набавка архивских полица“, врста ЈН– робе; врста поступка – 
конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН – 15.000,00 КМ; 
оквирни датум покретања – друга половина јула; оквирни датум закључења уговора – 
друга половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских 
средстава - 2002262; 

 

 

 



IV 

 
Ставка Јединственог плана број 183. мијења се и гласи : 

 
-назив јавне набавке: „Израда остале документације (киосци, објекти за уличну 
продају,билборди и др)“; врста ЈН– услуге; врста поступка – конкурентски; процјењена 
вриједност ЈН – 13.675,00 КМ; оквирни датум покретања – прва половина августа; 
оквирни датум закључења уговора – друга половина октобра; закључење оквирног 
споразума – не; извор финансијских средстава - 2002262 412700 0660; 

V 

Ставка Јединственог плана број 217. мијења се и гласи : 
 
-назив јавне набавке: „Инвестиционо одржавање - Санација фонтана на Тргу Крајине и 
кружном току Западни транзит-И.Г.Ковачића и јавне чесме Бањ брдо“; врста ЈН – 
радови; врста поступка - конкурентски; процјењена вриједност ЈН – 15.367,50 КМ; 
оквирни датум покретања – друга половина јула; оквирни датум закључења уговора – 
друга половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских 
средстава – 2002262 511200 0660; 

VI 

Ставка Јединственог плана број 223. мијења се и гласи : 
 
-назив јавне набавке: „Изградња водовода Краља Александра I Карађођевића“; врста ЈН-
радови; врста поступка – конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена 
вриједност ЈН – 32.478,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; 
оквирни датум закључења уговора – прва половина септембра; закључење оквирног 
споразума – не; извор финансијских средстава – 2002261 511100 0630; 

VII 

Ставка Јединственог плана број 228. мијења се и гласи : 
 
-назив јавне набавке: „Изградња водовода у ул. Дујке Комљеновић“; врста ЈН- радови; 
врста поступка-конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 
– 17.094,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум 
закључења уговора – прва половина септембра; закључење оквирног споразума – не,  
извор финансијских средстава – 2002261 511100 0630; 

VIII 

Ставка Јединственог плана број 232. мијења се и гласи : 
 

-назив јавне набавке: „Изградња водовода крак до Др.дома у Поткозарју“; врста ЈН-
радови; врста поступка – конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена 
вриједност ЈН – 4.273,50 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; 
оквирни датум закључења уговора – прва половина септембра; закључење оквирног 
споразума – не; извор финансијских средстава – 2002261 511100 0630; 

 



IХ 

Ставка Јединственог плана број 233. мијења се и гласи : 
 

-назив јавне набавке: „Изградња водовода – остали водоводи (Олимпијских побједника, 
Фране Супила и др.)“; врста ЈН-радови; врста поступка – конкурентски захтјев за 
достављање понуда; процјењена вриједност ЈН – 17.094,00 КМ; оквирни датум 
покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум закључења уговора – прва половина 
септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002261 
511100 0630; 

Х 

           Ставка Јединственог плана из одлуке о измјени и допуни број 12-Г-1388/17 од 
18.05.2017. године, мијења се и гласи : 

-назив јавне набавке: „Изградња водовода Филипа Кљајића и Божидара Аџије“; врста ЈН 
– радови; врста врста поступка – конкурентски захтјев за достављање понуда; 
процјењена вриједност ЈН – 38.461,50 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга 
половина јула; оквирни датум закључења уговора – прва половина септембра; закључење 
оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002261 511100 0630;  

ХI 

             Ставка Јединственог плана број 253. мијења се и гласи : 

-назив јавне набавке: „Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација 
друштвених домова“; врста ЈН – радови; врста поступка - отворени; процјењена 
вриједност ЈН – 333.333,33 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; 
оквирни датум закључења уговора – друга половина септембар; закључење оквирног 
споразума – не; извор финансијских средстава – 2002263 511200 0660;  

ХII 

             Ставка Јединственог плана број 255. мијења се и гласи : 

-назив јавне набавке: „Набавка парковских клупа и корпи“; врста ЈН – робе; врста 
поступка – конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН – 
13.675,00 КМ; оквирни датум покретања – друга половина јула; оквирни датум 
закључења – прва половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор 
финансијских средстава - 2002262 511300 0660;  

ХIII 

              Ставка Јединственог плана број 241. мијења се и гласи : 

-назив јавне набавке: „Припрема и опремање земљишта – изградња инфраструктуре, 
обавеза Града по уговорима са инвеститорима“; врста ЈН – радови; врста поступка – 
отворени; процјењена вриједност ЈН – 23.931,60 КМ; оквирни датум покретања – друга 
половина јула; оквирни датум закључења уговора – друга половина септембра; 
закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002261 511100 
0660; 



 

ХIV 

               У Јединствени план јавних набавки, додају се нове ставке : 

-назив јавне набавке: „Одржавање јавне расвјете на сеоском подручју - интервенције“; 
врста ЈН – услуге; врста поступка – конкуретски захтјев за достављање понуда; 
процјењена вриједност ЈН-42.735,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина 
јула; оквирни датум закључења уговора – друга половина септембра; закључење 
оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002262 412500 0640; 

-назив јавне набавке: „Обезбјеђење одрона косина на пјешачким стазама на Бањ брду“; 
врста ЈН – радови; врста поступка – директни споразум; процјењена вриједност ЈН – 
6.000,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум 
закључења уговора – друга половина августа; закључење оквирног споразума – не; извор 
финансијских средстава – 2002262 511200 0660; 

-назив јавне набавке: „Изградња трим стазе у парку Младен Стојановић“; врста ЈН – 
радови; врста поступка – конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена 
вриједност ЈН – 42.735,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; 
оквирни датум закључења уговора – друга половина септембра; закључење оквирног 
споразума – не; извор финансијских средстава – 2002262 511100 0660; 

-назив јавне набавке: „Изнајмљивање монтажно демонтажне конструкције за одржавање 
манифестација на тврђави Кастел“; врста ЈН – услуге; врста поступка – директни 
споразум; процјењена вриједност ЈН – 5.500,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – прва 
половина јула; оквирни датум закључења уговора – прва половина августа; закључење 
оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002262 412100 0660; 

-назив јавне набавке: „Израда урбанистичко-техничких услова за водовод Рекавице-
Благојевићи“; врста ЈН – услуге; врста поступка – директни споразум; процјењена 
вриједност ЈН – 6.000,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – прва половина јула; оквирни 
датум закључења уговора – прва половина августа; закључење оквирног споразума – не; 
извор финансијских средстава – 2002261 (2002171) 511700 0620 резервисање 2011; 

-назив јавне набавке: „ЛОТ 1 - Израда пројектне документације за водовод Рекавице-
Благојевићи, ЛОТ 2 - Израда пројектне документације за водовод Рекавице-Кола“; врста 
ЈН – услуге; врста поступка – конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена 
вриједност ЈН – 12.000,00 КМ, ЛОТ 1- 6.000,00 КМ, ЛОТ 2 – 6.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум закључења уговора – друга половина 
септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002261 
(2002171) 511700 0620 резервисање 2011; 

-назив јавне набавке: „Услуге надзора на изградњи водоводног система Црно Врело“; 
врста ЈН – услуге; врста поступка – отворени; процјењена вриједност ЈН – 60.000,00 КМ; 
оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум закључења уговора 
– друга половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских 
средстава – 2002261 511100 0630; 

-назив јавне набавке: „Изградња кабловске канализације“; врста ЈН – радови; врста 
поступка – конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН – 
21.367,50 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум 



закључења уговора – друга половина септембра; закључење оквирног споразума – не; 
извор финансијских средстава – 2002261 511100 0640; 

-назив јавне набавке: „Набавка остале комуналне опреме - сталци за бицикле и др“; врста 
ЈН – робе; врста поступка – директни споразум; процјењена вриједност ЈН – 4.273,50 КМ; 
оквирни датум покретања ЈН – прва половина јула; оквирни датум закључења уговора – 
друга половина августа; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских 
средстава – 2002262 511300 0660; 

-назив јавне набавке: „Санација пословног простора Удружења пензионера у Грчкој 
улици 19“; врста ЈН – радови; врста поступка – конкурентски захтјев за достављање 
понуда; процјењена вриједност ЈН – 8.547,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга 
половина јула; оквирни датум закључења уговора – друга половина септембра; 
закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002263 415200 
0660; 

-назив јавне набавке: „Изградња цјевовода РЕ Ф 160 мм у огранку Булевара војводе 
Петра Бојовића“; врста ЈН – радови; врста поступка – конкурентски захтјев за 
достављање понуда; процјењена вриједност ЈН – 55.555,50 КМ; оквирни датум 
покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум закључења уговора – друга половина 
септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 2002261 
511100 0660; 

-назив јавне набавке : „Набавка лаптопа и штампача“, врста ЈН – робе; врста поступка – 
конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН – 8.200,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка ЈН – друга половина јула; оквирни датум закључења 
уговора – друга половина септембра; закључење оквирног споразума – не; извор 
финансијских средстава – 511300. 

ХV 

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

ХVI 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Број: 12-Г-2402/17   
Дана: 18.07.2017. године 
 
 
        

            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

  Мр Игор Радојичић с.р. 

 


