
 
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-        /22 
Добој, 06.04.2022. година 

 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2021. ГОДИНИ 

Пресјек са 31.03.2021.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 

санацији локалног 

пута у МЗ Јабучић 

Поље, дионица 

Стајалиште-гробље 

Брезици 

 

 

45000000-7 

Грађевински радови 

 

Директан 

споразум 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-8-3-11/21 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400108230005 

 

 

 

 

 

 

 

Вриједност 

изведених радовае 

по уговору износи 

5.861,70 
КМ са ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 3 (три) 

календарска дана 

од дана увођења 

Извођача радова у 

посао 

Рок плаћања: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр: 02- 

022-1-76/21 

 од 

28.01.2021. 

године 

Датум 

реализације: 

30.01.2021.године 

 

 

 

 

 

Укупна вриједност: 

5.861,70 КМ са 

ПДВ-ом 

Окончана 

ситуација 



 
 
 
 
 

 

 

 

испостављања 

фактуре 

Гарантни рок: 

12(дванест) 

мјесеци,а који 

почиње тећи 

након 

примопредаје 

изведених радова 

2. Извођење радова на 

изградњи 

водоводног система 

у МЗ Бољанић, 

бунар BOL-3RM 

 

 

45232150-8 

Радови у вези са 

цјевоводима и 

дистрибуцији воде 

 

Отворен поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-1-3-12-5-40/21 

 

Извођач радова: 

 

„Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4403956870005 

 

Вриједност 

Изведених радова 

по уговору износи 

82.835,26 
КМ са ПДВ-ом 

Рок извођења 

радова: 90 

(деведесет) 

радних дана од 

дана увођења 

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 

 

/ 

 

/ 

Уговор бр: 02-

022-418/21  

од  

18.03.2021. 

године 

Датум реализације  

прве привремене 

ситуације 

18.01.2022. године. 

 

 

Укупна вриједност 

изведених радова 

прве привремене 

ситуације: 

81.051,01 КМ   са 

ПДВ-ом. 

 

Остатак 

радова у 

реализаци

ји 

3. Израда Главног 

пројекта опремања 

хидромашинском и 

електро опремом 

бунара BOL – 3 MR 

и спајање на 

постојећи 

водоводни систем 

Бољанић 

Директни 

споразум 

Број обавјештења 

о додјели уговора  

са Портала јавних 

набавки 

103-8-2-19/21 

 

Извођач радова: 

 

„Хидро-симп“ д.о.о. 

Бјељина 

 

ЈИБ: 

4403286610007 

 

 

Вриједност 

Предметних 

услуга по уговору 

износи 

7.020,00 
КМ са ПДВ-ом 

Рок извршења 

услуга: 30 

(тридесет) дана  

 

/ 

 

/ 

Уговор бр: 02-

022-348/21 од 

03.03.2021. 

године 

 

 

 

 

 

Датум реализације: 

14.05.2021. године 

 

 

 

Укупна вриједност: 

7.020,00 КМ са 

ПДВ-ом 

 

Окончана 

ситуација 



 

 

71220000-6 

Услуге у 

пројектовању и 

архитектури 

 од дана 

обостраног 

потписивања 

уговора 

Рок плаћања 

предметних 

услуга: 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре од стране 

пружаоца услуга 

 

 

         

 

 

ДОСТАВЉЕНО :                                                                             

                                                                                                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

- Одјељење за Финансије                                                                                                                                       САНДРА ТАТИЋ дипл.ек. 

- Интерна ревизија 

- а/а        




