
ЈКП "КОМВОД" а .д. Брод 

Број:03/1- 781/20 
Датум : 21.02.2020. године 

На основу члана 17. став 1., чланова 87. и 88. Закона о јавним набавкама 
{,,Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 10. Закона о јавним предузећима 

{,,Службени гласник Републике Српске", број 75/04 и 78/11), члана 15. став 15.1.5., 

члана 25. Став 25.1.5. и члана 33. Статута ЈКП "КОМВОД" а.д. Брод број: 298/19 од 

22.05.2019. године, Плана набавки ЈКП "КОМВОД" а.д. Брод за 2020. годину, број: 
03/1-343/20 од 28.01.2020. године, Одлуке ПНО бр.02-347/20 од 28.01.2020. године, 
Захтјева, ПЈ Гробље број:779/20 и Приједлога за покретање поступка број: 

2 - 780-022/20 од 21.02.2020. године, директор ЈКП "КОМ ВОД" а.д. Брод доноси: 

ОДЛУКУ 

о покретању поступака јавне набавке роба са предвиђеном Е Аукцијом и примјеном 
Оквирног споразума са једним понуђачем 

Управа Предузећа покреће поступак јавне набавке роба на годишњем нивоу: 

1. Набавка погребне опреме 

Процијењена вриједност јавне набавке до =12.000,00 КМ без ПДВ-а 
Подаци о начину финансирања - властита средства, 

Врста поступка - конкурентски захтјев набавка роба 

Број набавке: 3/1 -у Плану јавних набавки 
ЈРЈН :33970000-0 

11 

Предмет јавне набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавке овог за 2020. годину. 

111 

Укупна вриједност јавне набавке износи до 16.000,00 КМ без ПДВ-а. 

IV 

Средства за набавку услуга су осигурана Планом набавке за 2020. година број : 03/1-343/20 од 

28.01.2020. године и Одлуком Привременог Надзорног одбора о усвајању Плана набавки број:02-

347 /20 од 28.01.2020. године, из средстава текућег пословања. 

V 

Услови јавне набавке су одређени тендерском документацијом. 

VI 



ЗАДУЖУЈЕ СЕ референт за јавне набавке за израду тендерске документације и реализацију 

поступка јавненабавке до фазе отварања понуда . 

ЗАДУЖУЈЕ СЕ надлежна Комисија за јавне набавке овог Друштва за реализацију фазе отварања 

пристиглих понуда и достављање приједлога Управи Друштва о најповољнијем понуђачу. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

VIII 

Ова Одлука чини саставни дио списа предмета јавне набавке из члана 1. ове Одлуке. 

Доставити: 

1. Директору Предузећа 

2. Референт за јване набавке 

3. А/а 


