РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
_____________________________________________________________________________
Хиландарска бр. 1, 74000 Добој, тел/факс:053/242-002, e-mail: gradonacelnik@doboj.gov.ba

Број: 02-404-1-291/17
Добој, 24.7.2017.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број:
39/14) , члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16),
члана 8. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник Града
Добој“ брoj 5/15), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој број:
1/17), Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2017., („Службени гласник
Града Добој“ бр. 6/17), Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2017.,
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 6/17), дописа бр. 07-37-28-379/17 од 15.6.2017. од
стране Одјељења за стамбено-комуналне послове, дописа бр. 04/30-1-383/17 од
03.7.2017. од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, дописа бр. 06/4031270/17 од 04.7.2017. од стране Одјељења за финансије, дописа бр. 02-022-1-1227/17 од
07.7.2017. од стране Кабинета градоначелника, дописа бр. 05/300/17 од 21.7.2017. од
стране Одјељења за просторно уређење, градоначелник је донио
ОДЛУКУ
о Првој измјени и допуни
Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2017.
Члан 1.
Oдобрава се прва измјена и допуна Плана јавних набавки за 2017., а који је усвојен
Одлуком о усвајању Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2017. бр. 02-404-32/17 од 17.1.2017.
Члан 2.
План јавних набавки за 2017. из члана 1. ове Одлуке мијења се и допуњава, како слиједи:
1. Код организационе јединице – Кабинет градоначелника, у дијелу „услуге“, иза
редног броја 8. додају се слиједеће набавке:
- Услуге кориштења фотокопир апарата за потребе Градске управе Добој –
конкурентски захтјев.
- Припрема и штампање Службеног гласника Града Добој, књиговезачке и
сродне услуге штампања образаца за потребе Градске управе Добој – отворени
поступак.
2. Код Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, у дијелу „радови“, иза
редног броја 37. додаје се набавка:

-

Радови на објекту Основне школе „Ђура Јакшић“ Подновље – отворени
поступак.

3. Код Одјељења за просторно уређење, у дијелу „радови“, иза редног броја 43.
додају се слиједеће набавке:
- Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 5679/18 (нови
премјер) КО Добој, угао улица Николе Пашића и Светог Саве (водовод и
канализација, електро радови, радови на вреловоду, реконструкција и
изградња прилазних и приступних саобраћајница) – отворени поступак.
- Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 5383 (нови
премјер) КО Добој, улица Српских Соколова у Добоју (водовод и
канализација, електро радови, радови на вреловоду) – отворени поступак.
- Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 5462 (нови
премјер) КО Добој – отворени поступак.
- Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 5798/1 (нови
премјер) КО Добој – отворени поступак.
4. Код Одјељења за финансије иза редног броја 70. додаје се ставка „услуге“, те
додаје набавка:
- Кредитно задужење Града Добој у вриједности од 6.000.000,00 КМ – отворени
поступак.
5. Код Одјељења за стамбено-комуналне послове у дијелу „услуге“, иза редног броја
80. додају се набавке:
- Услуге зимске службе у 2017. – преговарачки поступак.
- Услуге зимске службе у 2017/18 – отворени поступак.
Код истог Одјељења у дијелу „радови“ иза редног броја 81. додаје се набавка:
- Радови на асфалтирању дијела улице Српских соколова у Добоју – отворени
поступак.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ Прве измјене и допуне Плана јавних
набавки за 2017. у којем су наведене предметне измјене Плана.
Члан 4.
Остали дијелови Плана јавних набавки за 2017. остају неизмијењени.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на wеб страници града Добој,
као и у „Службеном гласнику Града Добој.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Одјељењу за финасије,
2. Одсјеку за јавне набавке,
3. Одјељењима Градске управе Добој (5x),
4. Админ.web странице Града на објаву,
5. А/а.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић с.р.

