
 
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 2022. ГОДИНИ 

Пресјек са 31.03.2022.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 

измјештању 

примарног вода 

локалног водовода 

у МЗ Макљеновац 

 

 

45232151-5 

Радови на обнови 

водоводне мреже 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора 

са Портала јавних 

набавки: 

 

103-1-3-8-5-28/22 

од 08.03.2022. 

године 

Извођач радова: 

 

„ Бетон плус“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400016460004 

Вриједност 

изведених радова 

по Уговору 

износи: 14.618,55 

КМ са ПДВ- ом. 

Рок извођења 

радова: 15 

(петнаест) радних 

дана од дана 

извођења извођача 

радова у посао. 

Рок плаћања : 60 

(шездесет) дана од 

дана 

 

/ 

 

/ 

Уговор број: 

02-022-232/ 22 

од 

28.02.2022. 

године. 

              / Предмет 
је у 

реализац
ији 



 
 
 
 
 

 

испостављања 

фактуре. 

Гарантни рок 

изведених радова 

2 (двије) године 

након 

примопредаје 

изведених радова. 

2. Извођење радова на 

асфалтирању 

локалног пута у МЗ 

Горња Пакленица 

дионица Околишта-

Конопљишта 

 

 

452331222-1 

Радови на 

асфалтирању и 

поплочавању 

Отворени 

поступак 

Број обавјештења 

о додјели уговора 

са Портала јавних 

набавки: 

 

103-1-3-16-5-37/22 

од 01.04.2022. 

године  

Извођач радова: 

 

„Јосиповић“ д.о.о. 

Добој 

 

ЈИБ: 

4400016460004 

Вриједност 

изведених радова 

по Уговору 

износи: 75.955,23 

КМ са ПДВ-ом. 

Рок за извођење 

радова десет  (10) 

календарских дана 

од дана увођења 

извођача радова у 

посао. 

Рок плаћања : 60 

(шездесет) дана од 

дана 

испостављања 

фактуре. 

Гарантни рок  12 

(дванаест) мјесеци 

од дана 

примопредаје 

изведених радова. 

/ / Уговор број: 

02-022-441/22 

од 

28.03.2022. 

године. 

                / Предмет 
је у 

реализац
ији 

         

 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО :                                                                             

                                                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

- Одјељење за Финансије                                                                                                                                    САНДРА ТАТИЋ  дипл.ек. 

- Интерна ревизија  

- а/а        




