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            На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 10. став 6. Правилника о јавним набавкама 
Градске управе Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“ бр. 34/19) 
Градоначелник доноси  
 
 ОДЛУКУ  
О ДОПУНИ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

ГРАДА БАЊАЛУКА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ 
 

I 
 

          Јединствени план јавних набавки Градске управе Града Бањалука за први квартал 
2021. године, донесен под бројем 12-Г-340/21 од 22.02.2021. године, допуњава се по 
захтјеву Одјељења за финансије (захтјев број 04-40-517/21 од 08.03.2021. године и број 04-
040-83/21 од 13.01.2021. године) и Кабинета Градоначленика (захтјев број 12-Г-344/21 од 
15.01.2021. године). 
 

II 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
- „назив јавне набавке: ,,Услуге кредитирања – обезбјеђење краткорочног револвинг 
кредита“; процјењена вриједност 76.000,00 КМ; врста набавке: услуге; шифра јавне набавке 
66000000-0; врста поступка: отворени; датум почетка јавне набавке: прва половина марта; 
оквирни споразум: НЕ; извор финансијских средстава: потрошачка јединица 2002190 – 
остала буџетска потрошња, позиција 413300 и 413700. 

III 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
- „назив јавне набавке: ,,Набавка папира формата А4 2 х перфорација хоризонтална и 1 х 
перфорација вертикална са логом Града Бањалука – Одјељење за финансије (у боји)“; 
процјењена вриједност 800,00 КМ; врста набавке: робе; шифра јавне набавке 22000000-0; 
врста поступка: директни споразум; датум почетка јавне набавке: реализовано по посебној 
одлуци број 12-Г-134/21 од 26.01.2021. године; извор финансијских средстава: потрошачка 
јединица 2002140, економски код 412700 – расходи за режијски материјал. 
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IV 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
- „назив јавне набавке: ,,Набавка пешкира са везом – Богојављење 2021“; процјењена 
вриједност 300,00 КМ; врста набавке: робе; шифра јавне набавке 19000000-6; врста 
поступка: директни споразум; датум почетка јавне набавке: реализовано по посебној 
одлуци број 12-Г-112/21 од 22.01.2021. године; извор финансијских средстава: потрошачка 
јединица Градоначелник, ставка 412900 – остали некласификовани расходи.  

V 
 

            Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити 
Одјељење за финансије, како би наведена организациона јединица благовремено поднијела 
захтјев за провођење поступка јавне набавке. 

 
VI 
 

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
         
 
 
Број: 12-Г-592/21   
Дана: 16.03.2021. године  
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