
        
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

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

 

Број: 02-404-1-462/19  

Добој, 16.7.2019. 
 

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 2019. бр. 01-013-203/19 

од 28.5.2019. Захтјева за измјену Плана јавних набавки за 2019. бр. 07-37-28-201/19 од 

18.3.2019. од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове,  Захтјева бр. 10/91-2-

42/19 од 12.6.2019. од стране Одјељења за изградњу, обнову и развој Градске управе 

Добој, Захтјева бр. 05/258/19 од 17.6.2019. од стране Одјељења за просторно уређење 

Градске управе Добој, Захтјева бр. 04/30-1-612/19 од 05.7.2019. од стране Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој, Захтјева бр. 06/403-287/19 од 

11.7.2019. од стране Одјељења за финансије Градске управе Добој, градоначелник је 

донио 

ОДЛУКУ 

       о другој измјени и допуни Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2019.  
 

Члан 1. 

Oдобрава се друга измјена и допуна Плана јавних набавки за 2019., а који је усвојен 

Одлуком о усвајању Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2019. бр. 02-404-1-

840/18 од 18.12.2018 . („Службени гласник Града Добој“ бр. 1/19). 
 

          Члан 2. 

План јавних набавки за 2019. из члана 1. ове Одлуке мијења се и допуњава,  како слиједи:  
 

1. Код организационе јединице Одјељење за стамбено-комуналне послове  у 

дијелу „радови“ додаје се набавка: 

- Изградња електроенергетских инсталација за наставак улице Цара Душана до 

Сфоровог пута у Добоју, процијењена вриједност набавке 96.000,00 КМ без 

ПДВ-а – отворени поступак. 

2. Код организационе јединице Одјељење за изградњу, обнову и развој у дијелу 

„радови“ додају се набавке: 

- Изградња фасаде на Дому културе у Сјенини Ријеци, процијењена вриједност 

набавке 8.000,00 КМ без ПДВ-а (ЛОТ 1), 

- Изградња ограде на полигону у Поточанима, процијењена вриједност набавке 

5.760,00 КМ без ПДВ-а  (ЛОТ 2), 

- Измијештање трасе водовода у МЗ Шеварлије, процијењена вриједност 

набавке 5.180,00 КМ без ПДВ-а (ЛОТ 3) – отворени поступак. 

(напомена: претходне три набавке финансира Влада РС са 24.000,00 КМ, 

разлика средстава финансира се из буџета Града).  
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- Извођење грађевинских радова на изградњи Меџлиса у Добоју (унутрашњи 

радови – малтерисање), процијењена вриједност набавке  57.200,00 КМ без 

ПДВ-а) – отворени поступак.  

(Набавку финасира Фонд за повратак БиХ са 50.000,00 КМ). 

- Извођење радова на изградњи 21 стамбене јединице повратницима хрватске 

националности на подручју града Добоја (Талас 3), процијењена вриједност 

набавке 521.600,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 
 

3. Код организационе јединице Одјељење за просторно уређење у дијелу „услуге“ 

додаје се набавка: 

- Израда УТУ за заштиту од поплава и уређење корита ријеке Босне од новог 

јапанског моста узводно до ушћа ријеке Усоре, процијењена вриједност 

набавке 9.000,00 КМ без ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Израда главног пројекта реконструкције дијела ул. Краља Александра у 

Добоју, процијењена вриједност набавке 6.000,00 КМ без ПДВ-а – директан 

споразум,  

док се у дијелу „радови“ додају набавке:  

- Радови на уређењу до грађевинске парцеле к.ч.бр. 4999/16, што одговара к.ч. 

бр. 509/32 КО Добој – радови на топловоду и топлотној подстаници, 

процијењена вриједност набавке 47.345,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 

- Изградња спортског полигона у насељу „Дијаманти“ у Добоју, процијењена 

вриједност набавке 37.850,00 КМ без ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Радови на уређењу до грађевинске парцеле к.ч.бр. 6687/2, што одговара к.ч. 

бр. 359/7 КО Добој - радови на вреловоду и топлотној подстаници, 

процијењена вриједност набавке 58.802,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 

- Извођење радова на огранку магистралног вреловода код Брчко гаса у Добоју, 

процијењена вриједност набавке 114.320,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 

- Израда сливника у ул. Цара Душана у Добоју, процијењена вриједност набавке 

25.060,00 КМ без ПДВ-а – преговарачки поступак без објаве обавјештења. 

 

4. Код организационе јединице Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

у дијелу „услуге“ додаје се набавка: 

- Израда Пројекта адаптације, санације и унапређења инфраструктуре 

фудбалског стадиона у Добоју,  процијењена вриједност набавке 5.940,00 КМ 

без ПДВ-а – директан споразум. 

док се у дијелу „радови“ додају набавке:  

- Изградња водоводног система у насељу „Брђани“ МЗ Осјечани, процијењена 

вриједност набавке 192.800,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 

- Изградња водоводне мреже у насељу „Поткамен“ у Добоју, процијењена 

вриједност набавке 49.970,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 

- Насипање локалних путева на подручју града Добоја, процијењена вриједност 

набавке 129.600,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. (финансира Влада РС). 

- Радови на асфалтирању путева у 5 Мјесних заједница (Костајница, Усора, 

Мали Прњавор, Велика Буковица, Улер), процијењена вриједност набавке 

75.600,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак . (финансира Влада РС). 

- Радови на изради сливника и асфалтирању ригола на тротоарима у МЗ Велика 

Буковица, процијењена вриједност набавке 29.500,00 КМ без ПДВ-а – 

отворени поступак. (финансира Влада РС). 



- Радови на изградњи 4 прилаза локацијама на којима се граде стамбени објекти 

у Пројекту УНДП- опоравак од поплава и клизишта, процијењена вриједност 

набавке 11.610,00 КМ без ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Радови на изградњи љетне бине у МЗ Кожухе, процијењена вриједност 

набавке 35.449,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 

- Радови на изградњи 7 септичких јама за кориснике пројекта опоравак од 

поплава, процијењена вриједност набавке 31.500,00 КМ без ПДВ-а – 

конкурентски захтјев. 

- Радови на санацији пословног простора бр. 18 у Пасажу у Добоју, процијењена 

вриједност набавке 33.500,00 КМ без ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Радови на санацији канцеларија Дома војске у Добоју, процијењена вриједност 

набавке 21.300,00 КМ без ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Извођење припремних радова за монтажу вјештачке траве на терену (фаза 1) 

у оквиру Пројекта адаптације, санације и унапређења инфраструктуре 

фудбалског стадиона у Добоју“, процијењена вриједност набавке 331.191,00 

КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 
 

5. Код организационе јединице Одјељење за финансије у дијелу „услуге“ додаје се 

набавка: 

- Кредитно задужење Градске управе Добој у износу од 4.350.000,00 КМ, 

процијењена вриједност набавке 1.229.440,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 

- Кредитно задужење Градске управе Добој у износу од 4.100.000,00 КМ, 

процијењена вриједност набавке 1.002.800,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 

док се у дијелу „радови“ додаје набавка  

- Радови на реновирању скупштинске сале града Добоја, процијењена 

вриједност набавке 107.300,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 
 

Члан 3. 

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

набавки за 2019.       

          Члан 4.  

Остали дијелови Плана јавних набавки за 2019. и Прве измјене и допуне Плана јавних 

набавки за 2019. 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,          Борис Јеринић с.р. 

2. Одсјеку за јавне набавке,              

3. Одјељењима Градске управе Добој, 

4. Админ. web странице Града на објаву, 

5. А/а. 


