
        
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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Број: 02-404-1-485/18  

Добој, 10.9. 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), дописа бр, 10/91-2-62/1/17 од 

10.12.2017. од стране Одјељења за изградњу, обнову и развој, дописа бр. 07-37-28-951/17 

од 21.12.2017. од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове, дописа бр. 07/37-28-

24/17 од 16.1.2018. од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове, дописа бр. 

07/37-28-373/18 од 18.5.2018. од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове, 

дописа бр. 05/328-1/18 од 02.7.2018. од стране Одјељења за просторно уређење, дописа 

бр. 41/18 од 03.7.2018. од стране Територијалне ватрогасне јединице Добој, дописа бр. 

016-81-22-073/18 од 26.7.2018. од стране Одјељења за цивилну заштиту, дописа бр. 10/91-

2-55/18 од 06.8.2018. од стране Одјељења за изградњу, обнову и развој, дописа бр. 04/30-

1-695/18 од 03.8.2018. од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, дописа 

бр. 06/403-1-377/18 од 07.9.2018. од стране Одјељења за финансије, градоначелник је 

донио 

 

ОДЛУКУ 

о Првој измјени и допуни 

 Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2018.  
 

Члан 1. 

Oдобрава се Прва 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 организационе јединице Одјељење за изградњу, обнову и развој, у дијелу 

„“услуге“, иза редног броја 1., додаје се набавка: 

- „Услуге израде геолошких извјештаја – елабората за изградњу стамбених 

објеката у пројекту УНДП“ (опоравак од поплава и клизишта), процјена: 

6.000,00 КМ – директан споразум. 

док се у дијелу „радови“, иза редног броја 3. додају сљедеће набавке: 
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- „Изградња и санација 20 стамбених јединица повратницима хрватске 

националности на подручју града Добој“ (процјена: 429.545,41 КМ) - отворени 

поступак. 

- „Извођење радова на изградњи бине у МЗ Грапска“ (процјена: 8.820,22 КМ) - 

конкурентски захтјев. 

- „Извођење радова на реконструкцији локалних путева у Макљеновцу и 

Сјенини и полигона у Миљковцу“ (процјена: 96.149,00 КМ) - отворени 

поступак. 
 

2. Код Одјељења за стамбено-комуналне послове  у дијелу „услуге“ иза редног 

броја 10. додаје се набавка: 

- „Израда Програма зона санитарне заштите изворишта „Луке“ , „Усора“ , 

„Руданка“ за потребе водоснабдијевања (процјена: 45.000,00 КМ) – отворени 

поступак. 
 

док се у дијелу „радови“ код набавке под редним бројем 11. –  

- „Изградња и прибављање вањског освјетљења, тротоара, ограда, саобраћајних 

знакова“  

мијења процијењена вриједност набавке, тако да умјесто процјене од 

100.000,00 КМ, сада стоји 44.700,00 КМ. (отворени поступак) 
 

Такође код истог Одјељења у дијелу „радови“ иза редног броја 11. додаје се набавка: 

-  „Санација тротоара у ул. Озренских српских бригада у Добоју“ (процијењена 

вриједност: 26.910,00 КМ – отворени поступак). 
 

Код истог Одјељења у дијелу „робе“ иза редног броја 12. додаје се набавка“ 

- „Набавка и уградња опреме за видео надзор јавних површина од безбједносног 

значаја за град Добој“. (процјена: 300.890,00 КМ - отворени поступак). 

 

3. Код Територијалне ватрогасне јединице у дијелу „робе“ код редног броја 2.  

- „Набавка ватрогасних униформи“  

мијења се процијењена вриједност набавке тако да умјесто износа од 15.200,00 

КМ, сада стоји износ од 23.000,00 КМ. (отворени поступак) 

 

4. Код Одјељења за цивилну заштиту у дијелу „услуге“ иза редног броја 5. додаје 

се набавка: 

- „ Деминирање – техничко извиђање земљишта по Пројекту ИД: 53743 – 

Палежница 3“ (процјена: 43.000,00 КМ) Град Добој финансира 10 % док 40% 

финансира Министарство цивилних послова БиХ. (отворени поступак). 

 

5. Код Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у дијелу „услуге“ иза 

редног броја 1. додају се сљедеће набавке: 

- „Израда фрескописа у храму „Св.пророка Илије“ у Кожухама“ (процјена: 

17.000,00 КМ – донаторска средства) - преговарачки поступак без објаве 

обавјештења о набавци. 

- „Израда фрескописа у храму „Св. Григорија чудотворца“ у Сјенини Ријеци“ 

(процјена: 12.450,00 КМ – донаторска средства) -  преговарачки поступак без 

објаве обавјештења о набавци. 



 

           Код истог Одјељења у дијелу „радови“ иза редног броја 8. додају се сљедеће 

набавке: 

- „Извођење радова на инфраструктурним објектима у МЗ Миљковац, МЗ 

Љескове Воде, МЗ Крчевине, МЗ Шеварлије, МЗ Которско, МЗ Поточани, МЗ 

Доња Пакленица и МЗ Горња Пакленица“ (процјена: 75.700,00 КМ – отворени 

поступак). 

- „Набавка и уградња техничког камена – кречњака, фракције 0-30 мм за 

посипање локалних макадамских некатегорисаних путева на локалитетима 

МЗ Зелиња Горња, Скиповац, Горња и Доња Палежница“ (процјена: 

180.000,00 КМ – отворени поступак). 

- „Санација рупа и кратких дионица са великим оштећењима на коловозу на 

локалном путу у МЗ Скиповац (процјена: 36.100,00 КМ – отворени поступак). 

- „Радови на санацији пута у МЗ Осјечани“ (процјена: 61.300,00 КМ – отворени 

поступак). 

- Просијецање и изградња новог некатегорисаног пута у МЗ Горња Пакленица, 

дионица Бијело Поље – Панићи (процјена: 26.250,00 КМ – отворени поступак). 

- „Радови на санацији подвожњака у МЗ Доња Пакленица“ (процјена: 12.000,00 

КМ – конкурентски захтјев). 

- „Изградња трибина у МЗ Буковачке Чивчије“ (процјена: 13.700,00 КМ – 

конкурентски захтјев). 

- „Санација пута у МЗ Трњани“ (процјена: 41.000,00 КМ – отворени поступак). 

- „Набавка и уградња техничког камена – кречњака, фракције 0-30 мм за 

посипање локалних макадамских  путева на локалитетима у МЗ Вучијак, 

Крњин, Озрен, Требава (процјена: 500.000,00 КМ – отворени поступак). 

- „Асфалтирање локалног пута у МЗ Јабучић Поље, дионица гробље – Брезици“, 

(процјена: 19.300,00 КМ – отворени поступак). 

- „Асфалтирање локалног пута у МЗ Суво Поље, дионица Цвјетковићи – 

гробље“  (процјена: 21.500,00 КМ – отворени поступак). 

- „Асфалтирање локалног пута у МЗ Доња Пакленица, дионица раскршће – 

Панићи“, (процјена: 100.000,00 КМ – отворени поступак). 

- „Асфалтирање локалног пута у МЗ Горња Пакленица , дионица Станојевићи – 

школа“ (процјена: 78.000,00 КМ – отворени поступак). 

- „Асфалтирање локалног пута у МЗ Стријежевица, дионица гробље – школа“, 

(процјена: 28.000,00 КМ – отворени поступак). 

- „Асфалтирање локалног пута у МЗ Горња Пакленица, дионица Ријека – 

Миловановићи“ (процјена: 111.500,00 КМ – отворени поступак). 

- „Израда 10 прилаза локацијама на којима се граде стамбени објекти у Пројекту 

УНДП БиХ (обнова од поплава и клизишта, процјена: 13.700,00 КМ – 

отворени поступак). 

 

6. Код Одјељења за просторно уређење у дијелу „услуге“ иза редног броја 3. додају 

се сљедеће набавке: 

- „Израда стручног мишљења за изградњу кружних токова за раскрсницу ул. 

Стефана Првовенчаног и М17 и раскрснице М17 и М4 у насељу Пијескови у 

Добоју“ (процјена: 2.500,00 КМ – директан споразум). 

- „Израда главног пројекта за реконструкцију дијела улице Цара Душана до 

раскрснице са ул. Видовданском“ (процјена: 2.980,00 КМ – директан 

споразум). 

 



Код истог Одјељења у дијелу „радови“ иза редног броја 6. додају се сљедеће 

набавке: 

- „Уређење до грађевинске парцеле к.ч. бр. 3436/1 КО Добој, радови на 

вреловоду и топлотној подстаници за ТЛЦ Саобраћајног факултета у Добоју“ 

(процјена: 61.986,00 КМ – отворени поступак). 

- „Уређење до грађевинске парцеле к.ч. бр. 6898 КО Добој“ ВиК, вреловод и 

ТП, електро прикључак“ у ул. Војводе Синђелића“ (процјена: 110.248,00 КМ 

– отворени поступак). 

- „Уређење до грађевинске парцеле к.ч. бр. 4999/16 КО Добој“ ВиК, вреловод и 

ТП, електро прикључак“ у ул. Војводе Мишића“ (процјена: 188.814,00 КМ – 

отворени поступак). 

- „Реконструкција водоводне мреже у дијелу ул. Југ Богдана (од раскрснице са 

ул. Цара Душана до раскрснице са улицом Видовданском“ (процјена: 

66.348,00 КМ – отворени поступак). 

- „Реконструкција водоводне мреже у дијелу ул. Видовданска (од раскрснице са 

ул. Југ Богдана до раскрснице са улицом Браће Југовића“ (процјена: 28.931,00 

КМ – отворени поступак). 

- „Реконструкција, доградња и надоградња спортске дворане у Добоју“ 

(процјена: 4.507.133,00 КМ – отворени поступак (финансира Влада РС и Град 

Добој) 

 

7. Код Одјељења за финансије у дијелу „услуге“ додаје се набавка: 

- Кредитно задужење Града Добој“ (процјена: 1.684.715,00 КМ)  

 

Члан 3. 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ Прве 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. 


