
        

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 _____________________________________________________________________________ 

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

 

Број: 02-404-1-508/16  
Добој, 17.8.2016. 

 

 

На основу члана  17.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  БиХ“  број: 

39/14) , члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 

42/05,  118/05  и  98/13),  члана 8. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

(„Службени гласник Града Добој“ брoj  5/15),  члана 56. Статута Града Добој („Службени 

гласник Града Добој број: 9/12 и 3/14), градоначелник је донио 
 

 

ОДЛУКУ 

о другој измјени и допуни 

 Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2016.  
 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одобрава се друга измјена и допуна Плана јавних набавки за 2016. , а 

који План је усвојен Одлуком бр. 02-404-1-22/16 од 15.1.2016. 

 

          Члан 2. 

План јавних набавки за 2016. из члана 1. ове Одлуке мијења се и допуњава,  тако да гласи:  

1. Код Одјељења за просторно уређење, у дијелу „услуге“,  иза редног броја 31. 

додају се слиједеће набавке: 

- Израда измјене дијела Регулационог плана Центар – Добој, ревизија, блок 4 – 

отворени поступак. 

- Израда измјене дијела Регулационог плана Доњи Град – Добој, ревизија, блок 

3 – отворени поступак. 

 

Код Одјељења за просторно уређење, у дијелу „радови“,  иза редног броја 37. додају се 

слиједеће набавке: 

- Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6813/2 КО 

Добој, (водовод и канализација, топловодни прикључак, електро прикључак) 

– отворени поступак. 

- Радови на реконструкцији ул. Немањина у Добоју са припадајућим паркинг 

површинама - отворени поступак. 
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- Радови на реконструкцији  лијевог и десног тротоара у  ул. Стефана 

Првовенчаног у Добоју (бивша ул. Краља Александра) - отворени поступак. 

- Радови на инфраструктурном опремању грађевинског земљишта у дијелу 

обухвата РП „Средњошколски центар Довој“ – I фаза (потез између школске 

радионице и борачких ламела – II фаза изградње (хидротехничка, електро и 

фаза нискоградње) – отворени поступак. 

- Радови на сигнализацији раскрснице улица Цара Душана и Југ Богдана у 

Добоју – отворени поступак. 

 

2. Код Одјељења за привреду и друштвене дјелатности ,  иза редног броја 86. додају 

се слиједеће набавке: 

- Радови на изградњи бунарских кућица, опремање бунара, електро фаза и 

хлорна станица ВДС Подновље – Конкурентски захтјев. 

- Реконструкција и доградња Дома културе „Усора“ у Добоју  - отворени 
поступак. 

- Радови на изградњи потисног и повратног цјевовода од бунара (Б1 и Б2) до 
резервоара Вучијак  са дорадом резервоара у МЗ Подновље - Конкурентски 

захтјев. 
- Израда геодетских услуга за потребе израде Елабората профилисања основног 

корита ријеке Босне на сектору Града Добоја и насеља Баре – директан 

споразум. 
- Израда Елабората профилисања основног корита ријеке Босне на сектору 

Града Добоја и насеља Баре – директан споразум. 
 

3. Код Одјељења за стамбено-комуналне послове у дијелу „радови“, иза редног броја 

101. додаје се набавка: 

- Изградња јавне расвјете у МЗ Сјенина и МЗ Чаире  - отворени поступак  

 

Код Одјељења за стамбено-комуналне послове у дијелу „услуге“, иза редног броја 98. 

додаје се набавка: 

- Израда пројектне документације за трансформаторску станицу 10/04 kV у 
власништву Града Добоја – директан споразум. 

- Израда пројектне документације прикључних 10 kV далековода за 

трансформаторске станице 10/04 kV у власништву Града Добоја – директан 
споразум. 

- Израда техничке документације – Главни пројекат сигнализације (свјетлосна, 
хоризонтална и вертикална) раскрснице у.л. Цара Душана и Југ Богдана у 

Добоју - директан споразум. 
 

4. Код Одјељења за цивилну заштиту у дијелу „радови“ иза броја 112 додаје се 

набавка: 

- Санација клизишта насталих услијед елементарних непогода на подручју 

града Добоја у 2016. -  отворени поступак.  

 

5. Код Одјељења за изградњу, обнову и развој, у дијелу „радови“, иза редног броја 

121. додају се набавке: 

- Радови на реконструкцији потпорног зида у МЗ Крчевине (према резервоару 
за воду) – отворени поступак.  



- Радови на реконструкцији потпорног зида у МЗ Крчевине (улица 
Ђурђевданска) – отворени поступак.  

- Радови на изради епоксидног пода у Дому културе у Которском  - отворени 
поступак. 

 

 

Члан 3. 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ Друге измјене Плана јавних набавки за 

2016. која садржи предметне измјене Плана ЈН. 

 

               Члан 4. 

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 (9x), 

4. А/а. 


