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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 и 12-Г-592/21 од 
16.03.2021. године, допуњава се по захтјеву Одсјека за послове цивилне заштите и 
професионалне територијалне ватрогасно спасилачке јединице (захтјев број 16-81-38-1/21 
од 22.03.2021. године). 
 

II 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
- „назив јавне набавке: ,,Набавка рачунарске и друге опреме за процес масовне вакцинације 
становништва“; процјењена вриједност 130.000,00 КМ са ПДВ-ом (111.110,00 КМ без ПДВ-
а); врста набавке: робе; врста поступка: преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења о набавци; оквирни датум почетка јавне набавке : март; оквирни датум 
закључења уговора: април; извор финансијских средстава: потрошачка јединица 511300 – 
издаци за набавку постројења и опреме – намјенска средства по закону о заштиту пожара. 

III 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
- „назив јавне набавке: ,,Набавка МТС за потребе масовне вакцинације становништва“; 
процјењена вриједност 120.000,00 КМ са ПДВ-ом (102.500,00 КМ без ПДВ-а); врста 
набавке: робе; врста поступка: преговарачки поступак без објављивања обавјештења о 
набавци; оквирни датум почетка јавне набавке : март; оквирни датум закључења уговора: 
април; извор финансијских средстава: потрошачка јединица 516100 – издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара – намјенска средства по Закону о заштити од пожара. 
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IV 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 
- „назив набавке: ,,Закуп објекта за масовну вакцинацију становништва“; процјењена 
вриједност 9.000,00 КМ са ПДВ-ом (7.690,00 КМ без ПДВ-а) на мјесечном нивоу (највише 
6 мјесеци); врста набавке: услуге; врста поступка: набавка изузета од примјене Закона о 
јавним набавкама по члану 10. ЗЈН; извор финансијских средстава: потрошачка јединица 
412100 расходи по основу закупа.  

V 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 
 

- „назив јавне набавке: ,,Набавка заштитних маски“; процјењена вриједност 4.000,00 КМ 
без ПДВ-а; врста набавке: робе; врста поступка: директни споразум; оквирни датум почетка 
јавне набавке : март; оквирни датум закључења уговора: април; извор финансијских 
средстава: потрошачка јединица 516100 – издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара – намјенска средства по Закону о заштити од пожара. 

VI 
 

          У Јединствени план додаје се нова ставка: 

- „назив јавне набавке: ,,Праћење усвајања Буџета Града за 2021. годину кроз активности и 
рад градоначелника и Скупштине Града“; процјењена вриједност 2.000,00 КМ без ПДВ-а; 
врста набавке: услуге; врста поступка: директни споразум; датум почетка јавне набавке: 
реализовано по посебној одлуци број 12-Г-590/21 од 16.03.2021. године; извор 
финансијских средстава: буџетска ставка 412700 – расходи за стручне услуге.  

VII 
 
            Након доношења ове одлуке, Одсјек за јавне набавке ће писмено обавјестити Одсјек 
за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасно спасилачке 
јединице, како би наведена организациона јединица благовремено поднијела захтјев за 
провођење поступка јавне набавке. 

 
VIII 

 
             Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
         
Број: 12-Г-659/21   
Дана: 23.03.2021. године  
 
      
                                                                                                    Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К        
                                                                                                             
   Драшко Станивуковић с.р.                                                                                            
 


