
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, 12-Г-2511/17 од 26.07.2017.године, 12-Г-3173/17 од 
4.09.2017. године, и 12-Г-3208/17 од 7.09.2017. године, мијења се и допуњава по 
захтјевима Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт, Одјељења за 
саобраћај и путеве, и Одјељења за комуналне послове. 
   

II 
 

Ставка Јединственог плана број 61. мијења се и гласи : 
 
-„назив јавне набавке: „набавка опреме за теретану у природи и остали радови“;  врста 
ЈН -радови; врста поступка: отворени; процјењена вриједност ЈН 23.000,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор финансијских 
средстава, издаци за набавку постројења и опреме 511 300; не предвиђа се закључење 
оквирног споразума. 
 

III 
 

Тачка XIII, алинеја 16, Одлуке о измјени и допуни Јединственог плана, број  12-
Г-2050/17 од 3.07.2017. године,  брише се. 
 

IV 
 

Тачка VI, Одлуке о измјени и допуни Јединственог плана, број  12-Г-2050/17 од 
3.07.2017. године, мијења се и гласи: 
 



 -„назив јавне набавке: „инвестиционо одржавање мостова“;  врста ЈН -радови; 
врста поступка: преговарачки без објаве обавјештења; процјењена вриједност ЈН 
43.046,32 КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор 
финансијских средстава, 2002272511200 0451; не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 

V 
 

Тачка IX, Одлуке о измјени и допуни Јединственог плана, број  12-Г-2050/17 од 
3.07.2017. године, мијења се и гласи: 
 
-„назив јавне набавке: „завршетак изградње висећег моста у Пријечанима“;  врста ЈН -
радови; врста поступка: преговарачки без објаве обавјештења; процјењена вриједност 
ЈН 85.470,08 КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор 
финансијских средстава, 2002271 511100 0451; не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 
 

VI 
 

Ставка Јединственог плана број 231. мијења се и гласи : 
 

-„назив јавне набавке: „изградња водовода Тузланска“;  врста ЈН -радови; врста 
поступка: конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 
34.188,00 КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор 
финансијских средстава, 2002261 511100 0630; не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 
 

VII 
 

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 34.188,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор финансијских 
средстава, 2002261 511100 0630; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

VIII 
 

Тачка XIII aлинеја 6, Одлуке о измјени и допуни Јединственог плана, број  12-Г-
3173/17 од 4.09.2017. године, мијења се и гласи: 

 
-„назив јавне набавке: „израда емајлираних табли за обиљежавање назива улица и 
тргова знакова забране, табли обавјештења и поцинчаних стубова, те монтаже истих и 
уградња стубова на подручју града Бањалука“;  врста ЈН -радови; врста поступка: 
конкурентски захтјев за достављање понуда; процјењена вриједност ЈН 25.641,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор финансијских 
средстава, 2002262 511100 0600; предвиђа се закључење оквирног споразума на двије 
године. 

 
 

 



                                                              IX 
 

У Јединствени план јавних набавки, додају се нове ставке: 
 
-„назив јавне набавке: „израда идејних пројеката и УТУ за теретане у природи“; врста 
ЈН-услуге; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност ЈН 2.500,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор финансијских 
средстава, издаци за набавку постројења и опреме 511 300. 
 
-назив јавне набавке: „израда урбанистичко-техничке и пројектне документације, са 
ревизијом, за изградњу кружне раскрснице на укрштању улица Исаије Митровића и 
Солунске улице у Бањалуци; врста ЈН-услуге; врста поступка: директни споразум; 
процјењена вриједност ЈН 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка прва 
половина октобра, извор финансијских средстава, 2002272 511700 0620. 
 
-назив јавне набавке: „израда урбанистичко-техничке и пројектне документације, са 
ревизијом за реконструкцију улица Алеја Светог Саве на укрштању са улицом Васе 
Пелагића; врста ЈН-услуге; врста поступка: директни споразум; процјењена вриједност 
ЈН 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, извор 
финансијских средстава, 2002272 511700 0620. 
 
-назив јавне набавке: „израда урбанистичко-техничке и пројектне документације, са 
ревизијом за извођење грађевинских радова у улицама Алеја светог Саве и 
Гундулићевој; врста ЈН-услуге; врста поступка: директни споразум; процјењена 
вриједност ЈН 5.982,90 КМ, оквирни датум покретања поступка прва половина октобра, 
извор финансијских средстава, 2002272 511700 0620. 
 
-назив јавне набавке: „издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију дјечјих вртића-промјена намјене пословног простора у дјечји вртић у ул 
Марка Краљевића на броју 22; врста ЈН-радови; врста поступка: отворени; процјењена 
вриједност ЈН 128.205,00 КМ, оквирни датум покретања поступка друга половина 
септембра, извор финансијских средстава, 2002263 511200 0660; не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 
 
-назив јавне набавке: „реконструкција, адаптација и санација фискултурне сале 
техничке школе у спортску дворану; врста ЈН-радови; врста поступка: отворени; 
процјењена вриједност ЈН 1.025.641,00 КМ, оквирни датум покретања поступка: 
октобар, извор финансијских средстава, 2002263 511200 0660; не предвиђа се 
закључење оквирног споразума. 
 
-назив јавне набавке: „енергетски прегледи, израда извјештаја и прибављање 
енергетских цертификата; врста ЈН-услуге; врста поступка: конкурентски; процјењена 
вриједност ЈН 9.000,00 КМ, оквирни датум покретања поступка:октобар, извор 
финансијских средстава, 2002263 415200 0660; не предвиђа се закључење оквирног 
споразума. 
 
-назив јавне набавке: „изградња храма-израда патоса храма у насељу Врбања; врста ЈН-
радови; врста поступка: конкурентски; процјењена вриједност ЈН 10.000,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка:октобар, извор финансијских средстава, 2002263 
415200 0660; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 



 
-назив јавне набавке: „набавка ланчаница и спојног материјала за новогодишње украсе; 
врста ЈН-робе; врста поступка: конкурентски; процјењена вриједност ЈН 12.820,00 КМ, 
оквирни датум покретања поступка:друга половина септембра, извор финансијских 
средстава, 2002262 412400; не предвиђа се закључење оквирног споразума. 
 

X 
 

          Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити, 
Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, Одјељење за саобраћај и 
путеве,и Одјељење за комуналне послове како би исти благовремено поднијели 
захтјеве за провођење поступка јавне набавке. 
 

XI 
 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
Број:12-Г-3429/17   
Дана: 25.09.2017. године 
 
 
 
        

        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 Мр Игор Радојичић 

 
 
 


