
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, 12-Г-2067/17 од 05.07.2017. године и 12-Г-2402/17 од 18.07.2017. 
године, мијења се и допуњава по захтјевима Службе за заједничке послове, Одјељења за 
финансије и Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне 
ватрогасне јединице Бањалука.  
 

II 
 

Ставка Јединственог плана број 6. мијења се и гласи : 
 

-назив јавне набавке: „Набавка компјутерског материјала“; врста ЈН-робе; врста 
поступка – отворени; процјењена вриједност ЈН – 125.000,00 КМ; оквирни датум 
покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум закључења уговора – друга половина 
септембра; закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 
2002243; 

III 
 

               У Јединствени план јавних набавки, додају се нове ставке : 

-назив јавне набавке: „Обезбјеђење дугорочног кредита за финансирање капиталне 
инвестиције Изградња и финансирање новог постројења топлане у износу од 
7.000.000,00 КМ“; врста ЈН – услуге; врста поступка – отворени; процјењена вриједност 
ЈН – 235.000,00 КМ; оквирни датум покретања ЈН – друга половина јула; оквирни датум 
закључења уговора – друга половина августа; закључење оквирног споразума – не; извор 
финансијских средстава – 2002190 413300 и 413700; 

-назив јавне набавке: „Допремање воде за пиће у сушном периоду, ЛОТ 1 и ЛОТ 2“; врста 
ЈН – услуге; врста поступка – конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена 



вриједност ЈН – ЛОТ 1 - 14.300,00 КМ и ЛОТ 2 – 7.000,00 КМ; оквирни датум покретања 
ЈН – прва половина августа; оквирни датум закључења уговора – друга половина августа; 
закључење оквирног споразума – не; извор финансијских средстава – 416100; 

IV 

          Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити  
наведене организационе јединице Градске управе Града Бањалука, како би исте 
благовремено поднијеле захтјеве за провођење поступка јавне набавке. 
 

V 

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
Број: 12-Г-2511/17   
Дана: 26.07.2017. године 
        

            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

      Мр Игор Радојичић 

 


