
        
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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Број: 02-404-1-941/19  

Добој, 23.12.2019. 
 

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 другог ребаланса буџета Града Добој за 2020. бр. 01-013-

366/19 од 05.11.2019. Захтјева за измјену Плана јавних набавки за 2019. бр. 07-37-28-

714/19 од 03.9.2019. и бр. 07-37-28-962/19 од 02.12.2019. од стране Одјељења за 

стамбено-комуналне послове, Захтјева бр. 04/30-1-1148/19 од 27.11.2019. и бр. 04/30-1-

1225/19 од 20.12.2019. од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,  

Захтјева бр. 10/91-2-103/19 од 29.11.2019. од стране Одјељења за изградњу, обнову и 

развој, Захтјева бр. 56/19 од 29.11.2019.од стране Територијалне ватрогасне јединице, 

Захтјева бр. 13/33-1-79/19 од 04.12.2019. од стране Одјељења за пољопривреду, Захтјева 

бр. 06/403-507/19 од 11.12.2019. од стране Одјељења за финансије, Захтјева бр. 05/596/19 

од 12.12.2019. и бр. 05/630/19 од 20.12.2019.од стране Одјељења за просторно уређење,  

градоначелник је донио 

ОДЛУКУ 

о Трећој измјени и допуни Плана јавних набавки 

             Градске управе Добој за 2019. 
 

Члан 1. 

Oдобрава се Трећа 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: 

- Измијештање постојеће канализационе мреже у ул. Немањиној у Добој, радови 

на водоводу и канализацији, процијењена вриједност набавке 29.990,00 КМ без 

ПДВ-а – отворени поступак,  
 

2. Код организационе јединице Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

у дијелу „радови“ додају се набавке: 

- Изградња и асфалтирање прилазне саобраћајнице до ПС Руданка са изградњом 

цјевовода у саобраћајници, процијењена вриједност набавке 89.258,00 КМ без 

ПДВ-а – отворени поступак. 
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- Изградња тротоара са лијеве стране локалног пута Руданка – Зарјеча, 

процијењена вриједност набавке 65.300,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 

- Насипање локалних путева на подручју 15 МЗ, процијењена вриједност набавке 

127.500,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 

- Регулација дијела потока у Доњој Пакленици дужине 60 m, процијењена 

вриједност набавке 13.120,00 КМ без ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Извођење грађевинских радова за за израду прикључака за воду за кориснике 

пројекта Опоравак од поплава, процијењена вриједност набавке 16.830,00 КМ без 

ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Извођење радова на замјени крова старе школе у МЗ Буковица Мала, 

процијењена вриједност набавке 33.410,00 КМ - отворени поступак. 

- Асфалтирање локалног пута у МЗ Комарица, процијењена вриједност набавке 

127.425,00 КМ - отворени поступак. 

- Изградња дневног центра у МЗ Буковица Велика, процијењена вриједност 

набавке 255.933,00 КМ - отворени поступак. 

- Израда потпорног зида у МЗ Придјел Доњи, процијењена вриједност набавке 

11.390,00 КМ без ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Прикључење објекта на градску мрежу мрежу водовода и канализације 

инвеститора Меџлис у Добоју, процијењена вриједност набавке 21.950,00 КМ - 

отворени поступак. 

- Изградња и санација локалних путева на подручју МЗ Придјел, пут за Преслицу, 

процијењена вриједност набавке 29.338,00 КМ - отворени поступак. 

- Изградња септичких јама за кориснике пројекта Опоравак од поплава, 31.500,00 

КМ без ПДВ-а – конкурентски захтјев. 

- Изградња моста у МЗ Рјечица, процијењена вриједност набавке 19.160,00 КМ - 

отворени поступак. 

- Асфалтирање четири дионице у МЗ Буковачке Чивчије, процијењена вриједност 

набавке 10.430,00 КМ - отворени поступак. 
 

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

„радови“ додају се набавке: 

- Извођење завршних радова на цркви Св. Григорија Чудотворца у МЗ Сјенина 

Ријека, процијењена вриједност набавке 25.640,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 

- Извођење радова на изградњи 21 стамбене јединице повратницима хрватске 

националности на подручју града Добој (талас 3), процијењена вриједност 

набавке 509.000,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак.  
 

 

4. Код организационе јединице Територијална ватрогасна јединица у дијелу 

„роба“ додаје се набавка: 

- Набавка ватрогасне спиралне спуснице и развалног алата за техничке 

интервенције, процијењена вриједност набавке 111.100,00 КМ без ПДВ-а – 

отворени поступак. 
 
 

5. Код организационе јединице Одјељење за пољопривреду у дијелу „роба“ додаје 

се набавка:  

- Набавка о монтажа пластеника са додатном опремом,  процијењена вриједност 

набавке 85.470,00 КМ без ПДВ-а – отворени поступак. 
 

 



6. Код организационе јединице Одјељење за финансије у дијелу „роба“ додаје се 

набавка:  

- Кредитно задужење Градске управе Добој у износу од 4.000,000,00 КМ, 

процијењена вриједност набавке 1.011.203,00 КМ без ПДВ-а – отворени 

поступак. 
 

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

додаје се набавка: 

- Израда измјене дијела Регулационих планова: „Центар“ – ревизија, Доњи град 

„Средњошколски центар Добој, фаза 1“, процијењена вриједност набавке 

13.500,00 КМ – отворени поступак. 

 

док се у дијелу „радови“ додају набавке: 

- Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6508/1 (нови 

премјер), што одговара к.ч. бр. 273/9 (стари премјер), све КО Добој за изградњу 

СПО „Опал“, ламеле О1,О2 и О3 у Добоју, процијењена вриједност набавке 

357.215,00 КМ (ЛОТ 1,2,3) – отворени поступак. 

- Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6704  (нови 

премјер), што одговара к.ч. бр. 278/5 (стари премјер), све КО Добој за изградњу 

СПО „Центар 4“, улица Цара Душана у Добоју, процијењена вриједност набавке 

443.860,00 (ЛОТ 1,2,3) – отворени поступак. 

- Извођење радова на изградњи прилаза стамбеним и пословним објектима у ул. 

Војводе Синђелића у Добоју, процијењена вриједност набавке 28.973,03 КМ – 

преговарачки поступак. 

- Извођење радова на измијештању вреловода и вреловодног прикључка за ТП 

„Требавка“ на к.ч.бр.5565/2 КО Добој, процијењена вриједност набавке 45.249,00 

КМ – конкурентски захтјев. 

- Извођење радова на изградњи дијела колектора на Усори (l = 289,36 m), 

процијењена вриједност набавке 717.627,00 КМ – отворени поступак. 
 

Члан 3. 

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

набавки за 2019.       
 

          Члан 4.  

Остали дијелови Плана јавних набавки за 2019. и Прве и Друге 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. 


