
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
 ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Хиландарска 1, 74000 Добој, Тел:053/241-099, Лок: 144, е-маил: privreda@doboj.gov.ba 
 

Број: 04/30-1- 776  /21 
Добој, 07.07.2021. година 

 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2021. ГОДИНИ 

Пресјек са 30.06.2021.године 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 
Р. б. 

 

Опис уговора и 

ознака ЈН 

Врста поступка 

и број 

обавјештења о 

додјели уговора 

са портала ЈН 

 
Подаци о 

добављачу (Назив, 

ИД број, мјесто) 

Основни 

елементи уговора 

(вриједност са 

ПДВ-ом, период 

трајања, рок 

извршења, рок 

плаћања, 

гарантни период) 

Опис 

измјене 

основних 

елемената 

уговора и 

датум 

измјене 

Остатак 

вриједнос

ти уговора 

након 

учињене 

измјене/ 

остатак 

вриједнос

ти 

оквирног 

споразума 

Датум 

закључивања 

уговора/ 

оквирног 

споразума 

Датум потпуне 

реализације 

уговора/оквирног 

споразума и 

укупна утрошена 

вриједност са 

ПДВ-ом 

Напомена  

образложење 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извођење радова 
на асфалтирању 
локалног пута на 
Дугој Њиви (d= 
160 m, b= 3 m) 

 
 

45233222-1 

Радови на 

поплочавању и 

асфалтирању 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-35-5-75/21 

 

Извођач радова: 
 

„Плоско“ д.о.о. 
Осјечани 

 
ЈИБ: 

4400018320005 
 

 

Вриједност 

изведених радова  

по уговору износи 

35.060,22 
КМ са ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 10 (десет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр: 02- 

022-1-1059/21 

од 

11.06..2021. 

године 
 

/ 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 



 
 
 
 

 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

2. Извођење радова на 

исправљању трасе 

локалног пута (на 

к.ч. бр. 1461 КО 

Доња Палежница) у 

Доњој Палежници 

(l=50m+60m, b=3 m) 

 

 

45233120-6 

Радови на путу 

Конкурентски 

захтјев 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки / 

 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

12.013,55 
КМ са ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 10 (десет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванаест) 

мјесеци, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр: 02-

022-1196/21 

 од 

 28.06.2021. 

године 

 

/ 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 

3. Извођење радова на 

спајању водоводне 

мреже у МЗ Суво 

Поље са 

водоводном 

мрежом у МЗ 

Липац 

 

 

 

 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-157-5-

64/21 

 

Извођач радова: 

 

„Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4403956870005 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

207.647,41 
КМ са ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 60 

(шездесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр: 02-

022-796/21 

 од 

 11.05.2021. 

године 

 

/ 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 



45232150-8 

Радови у вези са 

цјевоводима и 

дистрибуцији воде 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

24 

(двадесетчетири) 

мјесеца, а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

4. ЛОТ 1 
Извођење радова 

на изградњи 
спортског 

полигона у Доњем 
Придјелу, 

асфалтирање 
дионице пута у 
Макљеновцу-
дионица Вила, 

санација путева у 4 
МЗ 

(Шеварлије,Поточа
ни,Миљковац, 

Сјенина) 
 
 
 

45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

 

ЛОТ1 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-123-5-

63/21 

 

ЛОТ1 

Извођач радова: 

 

„МГ Минд“ д.о.о. 

Мркоњић Град 

 

ЈИБ: 

4401192990008 

 

ЛОТ1 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

185.712,93 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 12 

(дванест) мјесеци 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

ЛОТ1 

/ 

ЛОТ1 

/ 

ЛОТ1 
Уговор бр:02-
404-1-712/21 

од  
04.05.2021. 

године 

 

            ЛОТ1 

/ 

ЛОТ1 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 

 

5. ЛОТ2 

Извођење радова на 

изградњи 

ЛОТ2 

Отворен поступак 

ЛОТ2 

Извођач радова: 

 

ЛОТ2 ЛОТ2 

/ 

ЛОТ2 

/ 

ЛОТ2 
Уговор бр: 

02-022-807/21 

ЛОТ2 

/ 

Предмет 

је у 



електроинсталација 

за „Рени бунар“ у 

МЗ Придјел 

 

 

45232150-8 
Радови у вези са 
цјевоводима и 

дистрибуцији воде 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-155-72/20 

 

„Статор ГС“ д.о.о. 

Буковица Велика 

 

 

ЈИБ: 

4400110210003 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

122.265,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 2 

(двије) године 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

 

од 

14.05.2021. 

године 
 

реализаци

ји 

6. ЛОТ3 
Извођење радова 
на уградњи трафо 
станице за „Рени 

бунар“ у МЗ 
Придјел 

 
 

45232150-8 

Радови у вези са 

цјевоводима и 

дистрибуцији воде 

ЛОТ3 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-155-72/20 

 

ЛОТ3 

Извођач радова: 

 

„Статор ГС“ д.о.о. 

Буковица Велика 

 

ЈИБ:  

4400110210003 

ЛОТ3 

Вриједност 

изведених радова 

по уговору износи 

35.568,00 

КМ са 
ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 30 

(тридесет) 

календарских дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

ЛОТ3 

/ 

ЛОТ3 

/ 

ЛОТ3 
Уговор бр: 

02-022-

806/21  

од 

14.05.2021. 

године 

 

ЛОТ3 

/ 

ЛОТ3 

Предмет 

је у 

реализаци

ји 



Гарантни рок: 2 

(двије) године 

који почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

7. Извођење радова на 

санацији клизишта 

код породичне куће 

Гостић Неђе из 

Доње Пакленице 

 

 

 

45232152-2 

 
Радови на пумпној 

станици 

Конкурентски 

захтјев 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки / 

 

Извођач радова: 

 

„Плоско“ д.о.о. 

Осјечани 

 

ЈИБ: 

4400018320005 

 

Вриједност 

Предметних 

услуга по уговору 

износи 

16.590,60 
КМ са ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова : 20 

(двадесет) 

календарских  

дана  од дана  

увђења Извођача 

радова у посао 

Рок плаћања : 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12 (дванест) 

мјесеца,а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

/ / Уговор бр: 02-
022-1195/21  

од 
 28.06.2021. 

године 
 

/ Предмет 

у 

реализаци

ји 

8. Радови на изградњи 

водоводног и 

канализационог 

прикључка и 

септичке јаме за 

корисника пројекта 

УНДП-а „Опоравак 

од поплава и 

клизишта“ Билић 

Станислава из 

Пакленице Доње 

 

Директан 

споразум бр: 103-

8-3-28/21 

„Бетон Плус“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4403956870005 

 

6.991,76 КМ 

Рок извршења: 20 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр: 02-
022-569/21 од 

12.4.2021 

 

/ 

Предмет 

у 

реализаци

ји 



45232151-5 

Радови на обнови 

водоводне мреже 

 

9. Радови на изградњи 

ограде око 

фудбалског 

стадиона у МЗ 

Грабовица 

Отворени 

поступак 

„Бетон Плус“ д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4403956870005 

15.385,49 КМ 

Рок извршења: 20 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 12 

мјесеци 

 

 

/ 

 

 

/ 

Уговор бр: 02-
022-1011/21 од 

11.6.2021 

 

 

/ 

Предмет 

у 

реализаци

ји 

10. Извођење радова на 

уређењу 

грађевинског 

земљишта до 

парцеле означене 

као к.ч.бр. 3390/1 

КО Добој ( 

прикључак на 

водовод и 

канализацију за 

дворану 

Медицинске школе 

у Добоју) 

Конкурентски 

захтјев 

103-7-3-36/21 

„Грађ-промет“ 

д.о.о. 

Добој 

ЈИБ: 

4400024560000 

15.701,93 КМ 

Рок извршења: 30 

дана 

Рок плаћања 60 

дана 

Гарантни рок 1 

година 

/ / Уговор бр: 02-
022-931/21 од 

01.6. 2021 

Радови завршени:  

28.06.2021. године 

Вриједност : 

15.699,80 КМ 

Окончана 

ситуација 

         

 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО :                                                                             

                                                                                                                                                                            В.Д.  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

- Одјељење за Финансије                                                                                                                                    МАРКО НИКОЛИЋ  дипл.ек. 

- Интерна ревизија  

- а/а        


