
        
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 
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Ул. Хиландарска бр. 1, 74000 Добој,  тел/факс:053/242-002, e-mail: gradonacelnik@doboj.gov.ba 

 

Број: 02-022-303/22  

Добој, 09.3.2022. 
 

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),  Сагласности за провођење поступка набавки и измјену Плана јавних набавки 

за 2022. бр. 10/91-2-6/22 од 05.1.2022. од стране Одјељења за изградњу, обнову и развој, 

Захтјева за сагласност за измјену Плана јавних набавки за 2022. бр. 04/30-1-136/22 од 

17.1.2022., од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Приједлога за прву 

измјену Плана јавних набавки за 2022. бр. 05/91-22 од 04.3.2022. од стране Одјељења за 

просторно уређење,  градоначелник је донио 

ОДЛУКУ 

       о Првој измјени и допуни Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2022.  
 

Члан 1. 

Oдобрава се Прва измјена и допуна Плана јавних набавки за 2022., а који је усвојен 

Одлуком о усвајању Плана јавних набавки Градске управе Добој за 2022. бр. 02-022-

1732/21 од 17.12.2021. и објављен на web страници Града Добој - www.doboj.gov.ba и у 

„Службеном гласнику Града Добој“. 

 

          Члан 2. 

План јавних набавки за 2022. из члана 1. ове Одлуке мијења се и допуњава,  како слиједи:  

 

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

„радови“ додају се набавке: 

- Извођење радова на изградњи 22 стамбене јединице повратницима хрватске 

националности на подручју града Добоја, отворени поступак, процијењена 

вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-а износи 694.460,00 КМ. 

- Изградња инфраструктурних пројеката на подручју града Добој: а) изградња 

затвореног канала у МЗ Суво Поље l=170m; б) изградња обалоутврде у МЗ 

Грапска на ријеци Грапска у дужини l=45m (ЛОТ 1) и санација клизишта у МЗ 

Свјетлича (ЛОТ 2), отворени поступак, процијењена вриједност набавке без 

урачунатог  ПДВ-а износи 57.064,00 КМ (ЛОТ 1) и 18.092,00 КМ (ЛОТ 2). 

Напомена: Средства за предметну набавку за ЛОТ 1  обезбијеђена су од стране 

Републичког секретаријата за расељена лица и миграције у износу од 50.000,00 

КМ, а Град Добој, уколико то буде потребно, обезбиједиће разлику средстава 

потребних за завршетак наведених пројеката на основу Уговора број: 02-022-1-

1489/21 од 16.11.2021. 
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Средства за предметну набавку за ЛОТ 2 обезбијеђена су од стране Министарства 

за рад и социјалну политику и повратак Тузланског кантона у износу од 19.979,51 

КМ, а преостали износ ће се финасирати из буџета Града Добоја  на основу Одлуке 

о одобравању средстава за Град Добој број: 09/1-11-012046/21 од 10.11.2021. 

 

2. Код организационе јединице Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

у дијелу „радови“ додају се набавке: 

- Извођење радова на изградњи моста на ријеци Спречи мост „Мрчевац“, отворени 

поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-а износи 

1.253.616,00 КМ. 

- Извођење радова на асфалтирању локалног пута у МЗ Горња Пакленица, дионица 

Околишта – Конопљишта, отворени поступак, процијењена вриједност набавке 

без урачунатог  ПДВ-а износи 87.000,00 КМ. 

- Извођење радова на асфалтирању локалних путева у 10 повратничких мјесних 

заједница  и у Ул. Српских соколова у Добоју, отворени поступак, процијењена 

вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-а износи 290.580,00 КМ. 

- Извођење радова на изградњи „рени бунара РБ2“ у МЗ Придјел, отворени 

поступак, процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-а износи 

362.352,00 КМ. 
 

 

3. Код организационе јединице Одјељење за просторно уређење у дијелу „радови“ 

додаје се набавка: 

- Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Ул. Николе Тесле од Болера 

до Еуро – стил-а“ у Добоју, отворени поступак,  процијењена вриједност набавке 

без урачунатог ПДВ-а износи 55.579,40 КМ. 

- Изградња дијела оборинске канализационе мреже од препумпне станице на Усори 

до раскрснице у Ул. Николе Тесле у Добоју, отворени поступак, процијењена 

вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 805.806,89 КМ. 

 
 

Члан 3. 

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

набавки за 2022.    

   

          Члан 4.  

Остали дијелови Плана јавних набавки за 2022. остају неизмијењени. 
 

                

                                                                      Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на wеб страници Града Добој 

и у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 
 

 

ДОСТАВЉЕНО:        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

1. Одјељењу за финансије,                             Борис Јеринић, с.р. 

2. Одсјеку за јавне набавке,              

3. Одјељењима Градске управе Добој, 

4. Админ. web странице Града на објаву, 

5. Скупштини Града на објаву,  

6. А/а. 




