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1. Информација о обезбјеђивању услова за смјештај лица у циљу превенције ширења вируса 

корона (COVID-19) на територији Града Добој  

 

2. Ради реализације свих послова наведених у Препоруци стручно-оперативног тима Републичког 

штаба за ванредне ситуације број 33/20 од 20.03.2020. године, било је потребно да Јавно предузеће 

„Дирекција за изградњу и развој града Добој“ д.о.о. закључи више уговора са више различитих 

правних лица и самосталних предузетника. У вези са тим привремени Надзорни одбор Јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу и развој града Добој“ д.о.о. је на својој сједницама донио више 

одлука којима је омогућио закључивање свих неопходних уговора, а све у складу са Законом о 

јавним набавкама („Службени гласних БиХ“ бр 39/14). 

На сјединици привременог Надзорног одбора одржаној дана 23.03.2020. године донијета је Одлука 

о изузећу примјене одредаба Закона о јавним набавкама, јер из разлога крајње хитности 

објективно није било могуће примјењивати редовне поступке јавне набавке нити  преговарачке 

поступке без објављивања обавјештења о набавци. Имјаући у виду наведено приступало се 

закључивању уговора одмах, без редовног поступка јавне набавке као и без преговарачког 

поступка без објављивања обавјештења о набавци. 

У складу са наведеном Одлуком о изузећу примјене одредаба Закона о јавним набавкама донесене 

ради реализације послова из Препоруке стручно-оперативног тима Републичког штаба за ванредне 

ситуације број 33/20 од 20.03.2020. године, привремени Надзорни одбор Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу и развој града Добој“ д.о.о. је донио следеће одлуке: 

 

− Одлука о набавци извођења радова на реконструкцији крова касарне у Миљковцу за 

потребе алтернативног смјештаја обољелих од корона вируса од 23.03.2020. године по 

основу које је по хитном поступку закључен уговор са „ГРАЂ-ПРОМЕТ“ д.о.о. Добој у 

вриједности од 198.497,52КМ са ПДВ-ом. 

− Одлука о набавци радова малтерисања и фарбања касарне у Миљковцу по основу које је 

по хитном поступку закључен уговор са Трговинско услужна радња „А & Д“ Добој, с.п. 

Драгана Благојевић у вриједности од 7.009,60 КМ са ПДВ-ом. 

− Одлука о куповини постељина и јастучница од 23.03.2020. године по основу које је по 

хитном поступку закључен уговор са С.З.Р. „ИМАГО“ с.п. Петровић Александра Добој у 

вриједности од 7.722,00КМ са ПДВ-ом. 

− Одлука о куповини мадраца, јастука и јоргана од 23.03.2020. године по основу које је по 

хитном поступку закључен уговор са КРОЈАЧКА РАДЊА „BOTEX“ с.п. Божановић 

Бориславу у вриједности од 9.733,89 КМ са ПДВ-ом 

− Одлука о куповини кревета од 23.03.2020. године по основу које је по хитном поступку 

закључени уговори са више понуђача. Са СТЗР „ДАЛАС“, с.п. Браниславка Бандић Добој 

закључен је уговор о набавци 15 кревета по укупној цијени од 2.667,60КМ са ПДВ-ом, са 

СТОЛАРСКА РАДЊА „АНА“ с.п. Душко Алаџић Добој закључен је уговор о набавци 21 

кревета по укупној цијени од 3,570,00КМ са ПДВ-ом, са ЗР “БЛАГОЈЕВИЋ УНИВЕР“  



с.п. Далибор Благојевић Добој закључен је уговор о набавци 10 кревета по укупној цијени 

1.800,00КМ без ПДВ-ом, са СЗТР „ЕЛИТ“  Станковић Златко с.п. Добој закључен је 

уговор о набавци 5 кревета по укупној цијени од 1.499,50КМ са ПДВ-ом. 

− Одлука о набавци услуге физичког обезбјеђења у касарни Миљковац од 26.03.2020. 

године по основу које је по хитном поступку закључен уговор са „ALPHA-SECURITY“ 

д.о.о. Бања Лука у вриједности од 2.678,40КМ са ПДВ-ом. 

− Одлука о набавци реновирања водоинсталација и канализације у касарни Миљковац од 

26.03.2020. године по основу које је по хитном поступку закључен уговор са 

„ТЕРМОТАНАСИЋ“ д.о.о. Добој у вриједности од 33.898,62КМ са ПДВ-ом. 

− Одлука о набавци средстава за личну хигијену, санитарија, безалкохолних пића и 

прехрамбрених производа од 07.05.2020. године за потребе алтернативног смјештаја у 

касарни Миљковац по основу које је по хитном поступку закључен уговор са Трговина 

„ASTERIX“ Митар Накић с.п. Добој, у вриједности од 6.000,00 КМ без ПДВ-ом 

Укупна вриједност свих послова по основу закључених уговора јесте 275.077,13 КМ. 

Такође приликом реализације свих ових послова били су ангажовани и радници ЈП „ДИРГ“ Добој, 

који су се свјесно излагали ризику од обољења, па послодавац предлаже да се наведени запослени 

награде са по 1000 КМ. 

 

3. Након успјешно изведених послова обезбјеђивања услова за смјештај лица у циљу превенције 

ширења вируса корона (COVID-19) на територији Града Добој, предлажемо да Скупштина Града 

повјери ЈП „ДИРГ“ да и у будуће преузме вршење послова који доприносе сузбијању и 

ублажавању свих будућих ванредних стања, ванредних ситуација и других несрећа на подручју 

Града Добој. 
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