
        

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

 

Број: 02-404-1-622/18  

Добој, 01.11.2018. 
 

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, 9/17),  члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој 

број: 1/17), Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2018., („Службени 

гласник Града Добој“ бр. 3/18),  Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 

2018., („Службени гласник Града Добој“ бр. 3/18), Захтјева бр. 06/403-1-425/18 од 

16.10.2018. од стране Одјељења за финансије, Захтјева бр. 04/30-1-1047/18 од 17.10.2018. 

од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и Приједлога бр. 05/481/18 од 

17.10.2018. од стране Одјељења за просторно уређење, градоначелник је донио 

 

ОДЛУКУ 

о Другој измјени и допуни 

 Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2018.  
 

Члан 1. 

Oдобрава се Друга измјена и допуна Плана јавних набавки за 2018., а који је усвојен 

Одлуком о усвајању Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2018. бр. 02-404-1-

462/17 од 08.12.2017. („Службени гласник Града Добој“ бр. 9/17). 
 

          Члан 2. 

План јавних набавки за 2018. из члана 1. ове Одлуке мијења се и допуњава,  како слиједи:  
 

1. Код Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у дијелу „радови“  додају 

се сљедеће набавке: 

- Извођење радова на асфалтирању три путна правца у Бољанићу – отворени 

поступак. 

- Извођење радова на асфалтирању прилазног пута објекту старе школе Руданка 

и прилаза партизанском гробљу у Руданци – отворени поступак. 

- Извођење радова на асфалтирању 6 путних дионица у МЗ Осојница – отворени 

поступак. 

- Извођење радова на санацији ударних рупа и дионица са великим оштећењима 

на путу у насељу Гаврићи, дионица Симићи – Панићи – Станић Ријека – 

отворени поступак. 

- Извођење радова на санацији и реконструкцији 4 путна правца у МЗ Липац – 

отворени поступак. 

- Извођење радова на асфалтирању локалних путних праваца у МЗ на подручју 

града Добоја – отворени поступак. 



- Извођење радова на изградњи тротоара у МЗ на подручју града Добоја – 

отворени поступак. 

- Извођење радова на асфалтирању 9 дионица на подручју 7 Мјесних заједница 

– отворени поступак. 

- Извођење радова на асфалтирању локалних путева у МЗ Зелиња (4 дионице) – 

отворени поступак. 

- Извођење радова на асфалтирању локалног пута у МЗ Осјечанске Чивчије – 

отворени поступак. 

- Извођење радова на реконструкцији ПС Руданка са надоградњом 

резервоарског простора – отворени поступак. 

- Извођење радова на санацији Дома културе у Кожухама – отворени поступак. 

- Извођење радова на водотоковима и локалним путевима на подручју 6 

Мјесних заједница града Добоја – отворени поступак. 

 

2. Код Одјељења за просторно уређење у дијелу „услуге“ додају се сљедеће 

набавке: 

- Израда измјене дијела Регулационог плана Средњошколски центар – Усора – 

директан споразум. 

- Израда измјене дијела Регулационог плана „Доњи град“ – ревизија блок 9. – 

директан споразум. 
 

Код истог Одјељења у дијелу „радови“ додају се сљедеће набавке: 

- Извођење радова на изградњи вреловода на Усори (између дијела ул. Николе 

Пашића и продужетка ул. Цара Душана) у Добоју – отворени поступак. 

- Извођење грађевинских радова на изградњи 2 дјечија игралишта у Добоју – 

конкурентски захтјев. 
 

3. Код Одјељења за финансије у дијелу „роба“ додаје се набавка: 

- Набавка опреме за 2 дјечија игралишта у Добоју – конкурентски захтјев. 

 

Члан 3. 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ Друге измјене и допуне Плана јавних 

набавки за 2018. у којем су наведене предметне измјене Плана. 

 

               Члан 4.  

Остали дијелови Плана јавних набавки за 2018. 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:        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

1. Одјељењу за финасије,      Обрен Петровић с.р. 

2. Одсјеку за јавне набавке,              

3. Одјељењима Градске управе Добој, 

4. Админ.web странице Града на објаву, 

5. А/а. 


