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Број: 02-404-1- 389/16  

Добој, 29.6.2016. 

 

 

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 првој измјени и допуни 

 Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2016.  
 

 

Члан 1. 

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

који 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 општу управу, у дијелу „робе“, иза редног броја 16. додаје се 

набавка: 

- Набавка електронских картица за евидентирање запослених Градске управе 

Добој присуства радном мјесту – ДС. 

2. Код Одјељења за општу управу, у дијелу „услуге“, иза редног броја 22. додаје се 

набавка: 

- Услуге одржавања евиденцијског програма „СИВО“ – ДС. 

3. Код Одјељења за просторно уређење, у дијелу „радови“,  иза редног броја 29. 

додају се слиједеће набавке: 

- Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 5500/1 КО 

Добој : ЛОТ 1 – водовод и канализација, ЛОТ 2 – топловодни прикључак – КЗ. 
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- Радови на реконструкцији водоводне мреже у ул. Николе Тесле у Добоју – 

ОП. 

- Реконструкција улице између Магистралног пута М17 и ул. Николе Тесле у 

Добоју (1420 m) – ОП. 

- Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 5500/1 КО 

Добој – електроенергетски радови – КЗ. 

4. Код Одјељења за просторно уређење, у дијелу „услуге“,  иза редног броја 27. додају 

се слиједеће набавке: 

- Израда Елабората за експропријацију уређења корита и израду заштитног 

насипа ријеке Босне на ширем подручју насеља Баре. 

- Израда Елабората за експропријацију регулације потока - ободног канала 

Лијешањ. 

5. Код Одјељења за привреду и друштвене дјелатности , у дијелу „радови“,  иза редног 

броја 76. додају се слиједеће набавке: 

- Асфалтирање локалног пута у МЗ Которско – Мркаљевића сокак – ОП. 

- Санација и насипање локалних и некатегорисаних путева и асфалтирање 

кратких дионица у руралном подручју Града Добоја – ОП. 

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

90. додаје се набавка: 

- Уређење парковских и јавних површина у граду Добоју у 2016. – ОП. 

7. Код Територијалне ватрогасне јединице додаје се ставка „услуге“ и то:  

- Услуге израде стручне документације о процјени ризика радних мјеста (14) – 

ДС.  

8. Код Одјељења за борачко-инвалидску заштиту у дијелу „радови“, иза редног броја 

98. додаје се набавка: 

- Санација путева и регулација водотокова у МЗ Љескове Воде, МЗ Горње 

Подновље, МЗ Тисовац и МЗ Текућица – ОП. 

9. Код Одјељења за цивилну заштиту у дијелу „услуге“, иза редног броја 101. додаје 

се набавка: 

- Хуманитарно деминирање на подручју града Добоја -  Свјетлича,  ЛОТ 1 – 

Пројектни задатак  ID 1284 Свјетлича 6 TAP, ЛОТ 2   – Пројектни задатак ID 

1975 Свјетлича 7 TAP – ОП. 

10. Код Одјељења за финансије у дијелу „робе“, иза редног броја 103. додаје се набавка: 

- Набавка новог возила – КЗ. 

11. Додају се нова ставка - Одјељење за изградњу, обнову и развој,  дио „радови“ те 

проведене набавке: 

- Радови на изградњи водоводног система Свјетлича – ОП. 

- Радови на санацији локалних путева у повратничким насељима – ОП. 

као и дио „услуге“, те набавка: 

- Израда Главног пројекта моста преко ријеке Лукавица у насељу Сјенина 

Ријека – КЗ. 

 

Члан 3. 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ Прве 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 

2. Одсјеку за јавне набавке,              

3. Одјељењима Градске управе Добој (9x), 

4. А/а. 


