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Адреса: Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод 

тел: 053/610-230; факс 053/610-227 e-mail: komvod@komvod.com

ЈИБ:4404438780007 

НАША БАНКА - 554-008-00011385-18

НЛБ БАНКА - 562-005-81565161-71

Број: 03/1-1669/21 

Датум30 .03.2021. године 

ПИБ:404438780007 МБ: 11179134 

Жиро рачуни: 

НОВА БАНКА - 555-300-00434754-62

АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-51

На основу чланова 17. и 18. став 1., члана 87. став 1. под б) Закона о јавним 

набавкама (,,Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 1 О. Закона о јавним 

предузећима (,,Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), члана 15., став 

15.1.5. Статута ЈКП "Комвод" а.д. Брод, број: 218/19 од 22.05.2019. године, Плана јавних 

набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2021. годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године, 

Одлуке, Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину, 

број: 02-752/21 од 01.02.2021. године, Захтјева / Приједлога за покретање набавке 

услуга, број: 2- 1668-61/21 од 30.03.2021. године, Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке услуга у поступку конкурентског захтјева 

Управа .ЈКП "КОМ ВОД" а.д. Брод, покреће поступак јавне набавке услуга осигурања , 

ЈРЈН:66510000-8, подијељено на лотове: 

l. ЛОТ-1 ; Осигурање од аутоодговорности према трећим лицима и услуге
24часовног осигурања лица од посљедица несрећног случаја , ЈРЈН 66514110-0 /
66511000-5

- У1<упна процијењена вриједност : до =9.000,00 КМ без ПДВ-а, ( од тога на осигурање
од АО =6.500,00 КМ а за услуге 24часовног осигурања радника =2.500,00 КМ)

- Подаци о начину финансирања: властита средства
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- Врста поступка : Конкурентски захтјев са објавом на Е- порталу Агенције за јавне 
набавке

- Број набавке: 5 - 5.1. набавка услуга Плана јавних набавки Предузећа за 2021.
годину

2. ЛОТ- 2 ; Осигурање лица, корисника туристичких услуга од посљедице несрећног
случаја у купалишној сезони

- Процијењена вриједност: до =500,00 КМ без ПДВ-а
- Подаци о начину финансирања: властита средства
- Врста поступка : Конкурентски захтјев са објавом на Е- порталу Агенције за јавне

набавке
- Број набавке: 5 - 5.2. набавка услуга Плана јавних набавки Предузећа за 2021.

годину

3. ЛОТ- 3 ; Осигурање имовине, објеката и опреме
- Процијењена вриједност : до =8.000,00 КМ без ПДВ-а
- Подаци о начину финансирања: властита средства
- Врста поступка : Конкурентски захтјев са објавом на Е- порталу Агенције за јавне

набавке
- Број набавке: 5 - 5.3. набавка услуга Плана јавних набавки Предузећа за 2021.

Годину

11 

Предмет јавне набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавке овог за 
2021. годину. 
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Укупна вриједност јавне набавке износи до 17.500,00 КМ без ПДВ-а. 

IV 

Средства за набавку услуга су осигурана Планом набавке за 2021. година број: 03/1-

704/21 од 26.01.2021. године и Одлуком Надзорног одбора о усвајању Плана набавки 
број:02-752/21 од 01.02.2021. 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. 
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ЗАДУЖУЈЕ СЕ надлежна Комисија за јавне набавке овог Друштва за реализацију фазе 
отварања пристиглих понуда и достављање приједлога Управи Друштва о 
најповољнијем понуђачу. 

VII 

Ове� Одлука ступа на снагу даном доношења. 

VIII 

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

Доставити: 

1. В.д. директору
�!. Референт јавне набавке
�:. А/а

В.д. директор 
/ 

6cvr/, 
Бобаl-!)Ђурђевић, дипл. ек. 
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