
ЈКП "КОМ ВОД" а.д. Брод 

Број:03/1- 1915/20 
Датум: 15.05.2020. 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. Статута ЈКП "КОМ ВОД" а.д. Брод број: 298/19 од 22.05.2019. године, 
Плана набавки ЈКП "КОМ ВОД" 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 и Приједлога за покретање поступка број: 
1913/20 и 2-1914-055/20 од 14.05.2020. године, директор ЈКП "КОМ ВОД" а.д. Брод доноси: 

ОДЛУКУ 

о покретању поступа ка јавне набавке услуга 

1. 
1.Услуге одржавања "Одржавање постојећег апликативног SOFTWARE - Ecoпomica ERP пакета, 

укључујући и модул за комуналне услуге": 

2. Поставке ИС-а 

2 . 1.Системски софтwаре:Сервер - Wиндоwс Сервер , МС СQЛ Сервер база података Радне станице -
Wiпdows 

2.2.Технолошке поставке : 

Јединствена релациона база података ИС-а (РДБМС); АДО клијент-сервер технологија; 

вишекориснички интерактивни рад ; ГУИ на нашем језику 

Уграђе на ауторизација корисника и контрола приступа 

Интерактивни хелп 

Он-лине техничка подршка 

Интеграција са Мицрософт Оффице пакетима 

3. Модули ИС-а 

ИС садржи слиједеће програмске модуле: 

3.1. Ецономица ЕРП 
3.1.1. Финансије 

3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.1.5. 
3.1.6. 

- главна књига 

- салдо конта 

- благајна 
- обрачун камате 
- девизно књиговодство 

4. Обрачун воде,канализације, и осталих комуналних услуга са израдом рачуна и аутоматским 

задужењем. 

4. 1.Аутоматско очитавање водомјера, 

4.2.Обрачун утрошка топлотне енергије, 

4.3. Евиденција и обрачун за одржавање гробних мјеста. 
4.4.Робно пословање (остале фактуе,услуге). 

4.5 . Матријално пословање 

4.6.Основна средства 

4.7. Плате - зараде 
4.8. Кадровска евиденција 
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Процијењена вриједност јавне набавке - до =16.000,00 КМ без ПДВ-а на период од 10 мјесеци , 

Подаци о начину финансирања - властита средства, 

Врста поступка - Конкурентски захтјев са објавом на Е - Порталу Агенције за јавне набавке 

Број набавке: 1/1-у Плану јавних набавки 

ЈРЈН : 72267100-0 

111 

Укупна процијењена вриједност набавке =16.000,00 

IV. 

Набавка услуге из члана 1. ове Одлуке ће се вршити у складу са Законом о јавним набавкама БиХ . 

V. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења . 

/Миличић, дипл.ек . 

Доставити: 

1. Директору Предузећа 

2. Референту за јавне набавке 

3. а/а 
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