
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 3.07.2017.године, 12-Г-2067/17 од 5.07.2017.године 
12-Г-2402/17 од 18.07.2017.године, и 12-Г-2511/17 од 26.07.2017.године, мијења се и 
допуњава по захтјевима Одјељења за просторно уређење, Одјељења комуналне 
полиције, Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, Одјељења за привреду и 
Одјељења за комуналне послове. 
   

II 
 

Ставка Јединственог плана број 149. мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „услуге уклањања графита на подручју града Бањалука“;  врста 
ЈН -услуге; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 120.000,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка прва половина септембра, извор финансијских 
средстава, 2002230 412700; предвиђа се закључење оквирног споразума на двије 
године. 
 

III 
 

Ставка Јединственог плана број 159. мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „текуће одржавање и санација споменика и спомен обиљежја“;  
врста ЈН -радови; врста поступка: конкурентски захтјев за достављање понуда; 
процјењена вриједност ЈН 55.277,00 КМ, оквирни датум покретања поступка прва 
половина септембра, извор финансијских средстава, 412500 1060 не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 
 
 



 
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 -радови; врста поступка: конкурентски захтјев за 
достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 2.375,00 КМ, оквирни датум покретања 
поступка прва половина септембра, извор финансијских средстава, 2002262 412700 
0660 
 

V 

Ставка Јединственог плана број 219. мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „изградња дјечјих игралишта“; врста ЈН -радови; врста поступка: 
отворени; процјењена вриједност ЈН 50.829,00 КМ, оквирни датум покретања поступка 
прва половина септембра, извор финансијских средстава, 2002262 511100 0660 
 

VI 

Ставка Јединственог плана број 220. мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „изградња осталих комуналних објеката (ограде око игралишта, 
биборди, огласне табле, табле за обиљежавање улица и др“; врста ЈН -радови; врста 
поступка: конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 
23.077,00 КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина септембра, извор 
финансијских средстава, 2002262 511100 0660 
 

VII 

Tачка XIV aлинеја 3 Одлуке о измјени и допуни Јединственог плана јавних 
набавки градске управе града Бањалука за 2017 годину, број 12-Г-2402/17 од 
18.07.2017.године, мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „изградња трим стазе у парку Младен Стојановић“; врста ЈН -
радови; врста поступка: конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена 
вриједност ЈН 68.376,00 КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина 
октобра, извор финансијских средстава, 2002262 511100 0660 
 

VIII 

Ставка Јединственог плана број 227. мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „изградња водовода у улици Франца Шуберта и Ђорђа 
Јоветића“; врста ЈН -радови; врста поступка: конкурентски захтјев за достављање 
понуда; процјењена вриједност ЈН 29.914,52 КМ, оквирни датум покретања поступка 
прва половина септембра, извор финансијских средстава, 2002261 511100 0630 
 
 
 



IX 
 

Ставка Јединственог плана број 233. мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „изградња – остали водоводи“; врста ЈН -радови; врста поступка: 
конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 29.954,50 КМ, 
оквирни датум покретања поступка прва половина септембра, извор финансијских 
средстава, 2002261 511100 0630 
 

X 
 

Ставка Јединственог плана број 242. мијења се и гласи: 
 

-„назив јавне набавке: „санација фасада“; врста ЈН -радови; врста поступка: 
преговарачки поступак без објаве обавјештења; процјењена вриједност ЈН 
81.329,40КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина септембра, извор 
финансијских средстава, 2002263 415200 0660 
 
 

XI 
 

Ставка Јединственог плана број 250. мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација Тврђаве 
Кастел“; врста ЈН -радови; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 
42.735,00 КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина септембра, извор 
финансијских средстава, 2002263 511100 0660 
 

XII 
 

Ставка Јединственог плана број 225. брише се. 
 

XIII 
 

У Јединствени план јавних набавки, додају се нове ставке: 
 
-„назив јавне набавке: „измјена дијела Регулационог плана „Јелшинград“ РО Творница 
уређаја стројева и алата-новелисани план; врста ЈН-услуге; врста поступка: директни 
споразум; процјењена вриједност ЈН 5.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка 
прва половина септембра, извор финансијских средстава, 2002160 511700. 
 
-назив јавне набавке: „измјена дијела Регулационог плана стамбено пословног блока за 
простор између: Карађорђеве улице, Крајишких бригада и ријечце Црквене; врста ЈН-
услуге; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 3.500,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка прва половина септембра, извор финансијских 
средстава, 2002160 511700. 
 
-назив јавне набавке: „услуга припреме и умножавања Приручника за покретање посла 
у Бањој Луци (с.п) врста ЈН-услуге; врста поступка: директни споразум; процјењена 



вриједност ЈН 2.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина 
септембра, извор финансијских средстава, 2002150 412700. 
 
- назив јавне набавке: „израда елабората о ванредном испитивању електроинсталација  
у фонтани у парку Петар Кочић; врста ЈН-услуге; врста поступка: директни споразум; 
процјењена вриједност ЈН 5.500,00 КМ, оквирни датум покретања поступка прва 
половина септембра, извор финансијских средстава, 2002262 412700 0660. 
 
-назив јавне набавке: „израда УТУ за заузимање јавних површина и постављање 
јарбола за транспаренте преко саобраћајница у граду Бањалука; врста ЈН-услуге; врста 
поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 5.800,00 КМ, оквирни датум 
покретања поступка прва половина септембра, извор финансијских средстава, 2002262 
412700 0660. 
 
-назив јавне набавке: „постављање и уградња табли за обиљежавање назива улица и 
тргова и осталих огласних табли и табли обавјештења; врста ЈН-радови; врста 
поступка: конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 
25.641,00 КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина септембра, извор 
финансијских средстава, 2002262 511100 0660; предвиђа се закључење оквирног 
споразума на двије године. 
 
-назив јавне набавке: „довршетак радова на изградњи водовода Поток; врста ЈН-радови; 
врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 6.000,00 КМ, оквирни 
датум покретања поступка прва половина септембра, извор финансијских средстава, 
2002261 511100 0660. 
 

XIV 

          Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити,  
Одјељење за просторно уређење, Одјељење комуналне полиција, Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту, Одјељење за привреду и Одјељење за комуналне послове, како би 
исти благовремено поднијели захтјеве за провођење поступка јавне набавке. 
 

XV 
 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
Број: 12-Г-3173/17   
Дана: 4.09.2017. године 
 
        

            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 Мр Игор Радојичић с.р. 


