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Добој, 24.12.2018. 
 
 

 

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. 04/30-1-1161/18 од 

04.12.2018. од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Захтјева бр. 10/91-

2-91/18 од 05.12.2018. од стране Одјељења за изградњу, обнову и развој,  Захтјева бр. 

05/569/18 од 18.12.2018. од стране Одјељења за просторно уређење Градске управе 

Добој, замјеник градоначелника је донио 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о Трећој измјени и допуни 

 Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2018.  
 

 

 

Члан 1. 

Oдобрава се Трећа 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 локалног пута у МЗ Мајевац Горњи, 

дионица прекид – гробље  – отворени поступак. 

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

на локалним путевима у МЗ Костајница – отворени поступак. 
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- Извођење радова на санацији елестично – одбојне ограде на надвожњаку у МЗ 

Костајница – конкурентски захтјев. 

 

2. Код Одјељења за изградњу, обнову и развој у дијелу „радови“ додају се 

сљедеће набавке: 

- Извођење радова на изградњи и санацији инфраструктуре у повратничким 

насељима: изградња јавне расвјете у МЗ Сјенина Ријека, реновирање фискултурне 

дворане у  ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић“ Добој – Вила“ - отворени поступак. 

- Извођење радова на изградњи и санацији инфраструктуре у повратничким 

насељима:  изградња тротоара у МЗ Грапска, замјена столарије у Дому културе у 

Буковачким Чивчијама – отворени поступак. 

- Извођење радова на изградњи и санацији инфраструктуре у повратничким 

насељима: изградња фасаде на Дому културе у Сјенини Ријеци, изградња ограде 

на полигону у Поточанима, изградња јавне расвјете у МЗ Чаире, измијештање 

трасе водовода у МЗ Шеварлије – отворени поступак. 

 

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

сљедеће набавке: 

- Израда урбанистичко – техничких услова за спортску дворану у Добоју – 

директан споразум. 

- Израда ревизије са израдом елабората ППЗ за спортску дворану - директан 

споразум. 

- Израда урбанистичко – техничких услова за изградњу саобраћајнице са 

инфраструктуром у трупу саобраћајнице од ул. Николе тесле до бензинске 

пумпе „Брчко гас“ у Добоју – директан споразум. 

 

Код Одјељења за просторно уређење у дијелу „радови“ додају се сљедеће 

набавке: 

- Извођење радова на уређењу до грађевинске парцеле к.ч. бр. 6813/8, што 

одговара к.ч. бр. 282/2 све КО Добој,  водовод и канализација, топловод и 

топлотна подстаница, електро радови – отворени поступак.  

- Извођење  радова уређењу до грађевинске парцеле к.ч. бр. 4882/1, што 

одговара к.ч. бр. 833/2 све КО Добој, водовод и канализација, електро радови 

– отворени поступак.  

- Извођење радова на уређењу до грађевинске парцеле к.ч. бр. 5656/14 (нови 

премјер), што одговара к.ч. бр. 298/37 (стари премјер) све КО Добој – водовод 

и канализација – конкурентски захтјев. 

- Радови на изградњи водоводне и канализационе мреже (кишне и фекалне) у 

продужетку ул. Цара Душана у Добоју – отворени поступак. 

- Извођење радова на изградњи дијела улице Цара Душана у Добоју (ccа = 473 

m) – отворени поступак. 

- Извођење радова на реконструкцији Улице Краља Твртка у Добоју – отворени 

поступак. 

- Извођење радова у ул. Војводе Синђелића у Добоју - грађевински радови и 

саобраћајна сигнализација, електроенергетски радови и радови на 

телекомуникацијама и хидротехнички радови – отворени поступак. 

 

Члан 3. 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ Треће 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:       ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одјељењу за финасије,          Борис Јеринић с.р. 

2. Одсјеку за јавне набавке,              

3. Одјељењима Градске управе Добој, 

4. Админ.web странице Града на објаву, 

5. А/а. 


