
ЈКП "Комвод" а.д. Брод 

Број:03/1-3518/20 
Датум: 29.09.2020. године 

На основу чланова 1 О, 33. и 34. Закона о јавним предузећима (,,Службени 

гласник РС", број: 75/04 и 78/11), члана 18. став (1), а у вези са члановима 25. 

35 и 36. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ", број: 39/14 - у 

даљем тексту: ЗЈН), (,,Службени гласник БиХ", број: 90/14), Статута ЈКП 

"Комвод" а.д. Брод, број: 01-298/19 од 22.05.2019. године, а на основу Плана 

набавки ЈКП "Ком вод" а.д. Брод, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. године, 

Одлуке, Привременог Надзорног одбора, о усвајању Плана набавки за 2020. 

годину, број: 02-347/20 од 28.01.2020. године, Измјене и допуне Плана набавки 

за 2020. годину, број: 03/1-3129/20 од 09.09.2020. године, Одлуке, Надзорног 

одбора, о усвајању Измјене и допуне Плана набавки за 2020. годину, број: 

02-3165/20 од 14.09.2020. године, Захтјева за покретање поступка набавке роба,

број: 3516/20 од 29.09.2020. године, Приједлога за покретање поступка набавке

роба, број: 2-3517-138/20 29.09.2020. године, Управа предузећа доноси:

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТ АЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА, ВОДОВОДНОГ И 

КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА, ПОДИЈЕЉЕНО НА ЛОТ-ове СА 

ОБЈАВОМ НА Е-ПОРТАЛУ, ПРИМЈЕНОМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА 

ЈЕДНИМ ПОНIУЂАЧЕМ И Е - АУКЦИЈЕ 

Управа Предузећа покреће поступак јавне набавке роба: 

1. ЛОТ 2 - Фазонски комади, спојни елементи и вентили - засуни;
- ЈРЈН: 44167200-0 / 44531000-1 /42131160-7
- Процијењена вриједност: до =40.000,00 КМ без ПДВ-а
- Подаци о начину финансирања: пословни приходи

- Врста поступка: Отворени поступак
- Број набавке: 2/1 Набавка роба и услуга - отворени поступак, из Плана

јавних набавки Предузећа за 2020. годину

2. ЛОТ 3 - ПВЦ цијеви за уличну канализацију;
- ЈРЈН: 44163230-0
- Процијењена вриједност : до =90.000,00 КМ без ПДВ-а
- Подаци о начину финансирања: пословни приходи и/или субвенције
- Врста поступка : Отворени поступак
- Број набавке: 3/1 Набавка роба и услуга - отворени поступка, из Плана

јавних набавки Предузећа за 2020. годину
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3. ЛОТ 5 - Сливне решетке и шахт поклопци

- ЈРЈН: 44133000-1
Процијењена вриједност: до =50.000, 00 КМ без ПДВ-а
Подаци о начину финансирања: пословни приходи и/или субвенције
Врста поступка : Отворени поступак
Број набавке: 5/1 Набавка роба и услуга - отворени поступка, из Плана
јавних набавки Предузећа за 2020. годину

4. ЛОТ 8 - Пумпе дубинске бунарске са електромотором

- ЈРЈН : 43134100-2
Процијењена вриједност : до =15.000,00 КМ без ПДВ-а
Подаци о начину финансирања: пословни приходи
Врста поступка : Отворени поступак
Број набавке: 8/1 Набавка роба и услуга - отворени поступак, из Плана
јавних набавки Предузећа за 2020. годину

5. ЛОТ 9 - Електромотор за дубинску бунарску пумпу
ЈРЈН 31100000-7

Процијењена вриједност: до =10.000,00 КМ без ПДВ-а
- Подаци о начину финансирања: пословни приходи

Врста поступка : Отворени поступак
Број набавке: 9/2 Набавка роба и услуга - отворени поступак, из Плана
јавних набавки Предузећа за 2020. годину

6. ЛОТ 1 О - Производи од бетона
- ЈРЈН: 44114200-4

Процијењена вриједност: до =50.000,00 КМ без ПДВ-а
Подаци о начину финансирања: пословни приходи и/или субвенције
Врста поступка: Отворени поступак
Број набавке: 16/2 Набавка роба и услуга - отворени поступак, из Плана
јавних набавки Предузећа за 2020. годину
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Предмет јавне набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавки ЈКП 

,,Ком вод" а.д. Брод, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. године и Одлуком, 

Привременог Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки ЈКП 

"Комвод", број: 02-347/20 од 28.01.2020. године, односно Измјеном и допуном 

Плана набавки за 2020. Годину, број: 03/1-3129/20 од 09.09.2020. године и 

Одлуком, Надзорног одбора, о усвајања Измјене и допуне Плана набавки за 

2020. Годину, број: 02-3165/20 од 14.09.2020. године. 
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Укупна вриједност јавне набавке износи до 255.000,00 КМ без ПДВ-а,
подијељено на ЛОТ-ове. 

IV 

Услови јавне набавке су одређени тендерском документацијом. 

V 
Задужује се Служба за правне, послове набавки и опште послове за израду 
тендерске документације и реализацију поступка јавне набавке 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. 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио списа 
предмета јавне набавке из члана I ове Одлуке. 

Доставити: 

1.Управи Предузећа
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2.Служби за правне , послове набавки и опште послове
3.а/а
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Адреса: Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 &род 

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

ЈИ&:4404438780007 ПИ&: 404438780007 М&: 11179134 

Жиро рачуни: 
НАША &АНКА - 554-008-00011385-18 НОВА &АНКА - 555-300-00434754-62

НЛ& &АНКА - 562-005-81565161-71 АДИККО &АНКА - 552-000-18960788-51

Број: 03/1-3783/20 

Датум: 23.10.2020. године 

На основу члана 25. и члана 70. став 1., 2. и 3. Закона о јавним набавкма БиХ 

(,,Службени гласник БиХ", број: 39/14), у Отвореном поступку са предвиђеном Е

аукцијом и Оквирним споразумом за набавку роба "Водоводни и канализациони 

материјал", подијељен на ЛОТ-ове и објављен на Е-порталу јавних набавки 

дана 30.09.2020. године, Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20, 

Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 
о избору понуђача и додјели Оквирног споразума 

Члан 1. 
Овом одлуком прихвата се понуда, број: 12-10/20 од 12.10.2020. године и 

Оквирни споразум за набавку роба ЛОТ 2 - Фазонски комади, спојни 
елементи и вентили/засуни се додјељује понуђачу "Интерконт комерц" д.о.о.

Бања Лука, Паје Јовановића бб, 78000 Бања Лука, за понуђену цијену од 

39.614,80 КМ без ПДВ-а, односно 46.349,32 КМ са ПДВ-ом. 

Члан 2. 
Приједлог Оквирног споразума доставиће се на потпис изабраном понуђачу. 

Члан З. 
За извршење ове Одлуке задужује се Служба за правне, послове набавки и 

опште послове. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 



Образложење 

На основу Захтјева за покретање поступка набавке, број: 3516/20 од 29.09.2020. 

године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-3517-138/20 

од 29.09.2020. године, усвојена је Одлука о покретању поступка јавне набавке 

роба, водоводног и канализационог материјала и опреме, подијељено на ЛОТ

ове, са објавом на Е-Порталу, примјеном Оквирног споразума са једним 

понуђачем и Е-аукцијом, број: 03/1-3518/20 од 29.09.2020. године, а што је 

предвиђено Планом набавки за 2020. годину, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. 

године и Одлуком, Привременог Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних 

набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 02-347/20 од 28.01.2020. 

године, односно Измјеном и допуном Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 

2020. годину, број: 03/1-3129/20 од 09.09.2020. године и Одлуком, Надзорног 

одбора, о усвајању Измјене и допуне Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 

2020. годину, број: 02-3165/20 од 14.09.2020. године. 

На основу Позива за доставу понуда, број: 2-3545-139/20 од 30.09.2020. године, 

Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20 од 30.09.2020. године, 

објављено на Е-порталу јавних набавки, проведен је поступак прикупљања 

понуда за набавку роба, водоводног и канализационог материјала, по ЛОТ

овима. 

Рок за достваљање понуда био је 22.10.2020. године до 11 :ОО часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да је за предметну 

набавку - ЛОТ 2 пристигла понуда једног понуђача, и то: 

1. ,,Интерконт комерц" д.о.о. Бања Лука, Паје Јовановића бб, 78000 Бања Лука

Након извршеног отварања понуда комисија је приступила анализи 

документације приложене у понуди, у смислу провјере њихове валидности 

обзиром на исказане захтјеве уговорног органа у тендерској документацији, 

односно вредновање понуде, а у складу са процедурама и правилима 

утврђеним тендерском документацијом и Законом о јавним набавкама БиХ, 

односно припадајућим подзаконским актима. 

Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаЈа и 

валидности докуметације, констатовано је да понуђач "Интерконт комерц" д.о.о. 

Бања Лука, Паје Јовановића 66, 78000 Бања Лука испуњава формално правне, 

економске и техничке услове, односно захтјеве Уговорног органа. 

Сходно наведеном, Комисија је једногласно дала препоруку Управи предузећа 

да донесе Одлуку о избору понуђача и додјели Оквирног споразума понуђачу 

"Интерконт комерц" д.о.о. Бања Лука, Паје Јовановића бб, 78000 Бања Лука, за 

понуђену цијену од 39.614,80 КМ без ПДВ-а, односно 46.349,32 КМ са ПДВ-ом. 



Након разматрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлози за избор
најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву Одлуке.

Поука о правном лијеку: 
На ову одлуку понуђач има право уложити жалбу, у складу са члановима 99. и 
101. ЗЈН БиХ.

Доставити: 
1.ПонуђачУ,
2.Уз предмет,
З.а/а.
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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 ПИБ: 404438780007 МБ: 11179134 

Жиро рачуни: 

НАША 6АНКА - 554-008-00011385-18 НОВА 6АНКА - 555-300-00434754-62

НЛБ БАНКА - 562-005-81565161-71 АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-51

Број: 03/1-3786/20 

Датум: 23.10.2020. године 

На основу члана 25. и члана 70. став 1., 2. и 3. Закона о јавним набавкма БиХ 

(,,Службени гласник БиХ", број: 39/14), у Отвореном поступку са предвиђеном Е

аукцијом и Оквирним споразумом за набавку роба "Водоводни и канализациони 

материјал", подијељен на ЛОТ-ове и објављен на Е-порталу јавних набавки 

дана 30.09.2020. године, Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20, 

Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 
о избору понуђача и додјели Оквирног споразума 

Члан 1. 

Овом одлуком прихвата се понуда, број: 1310/20-1 од 13.10.2020. године и 

Оквирни споразум за набавку роба ЛОТ З - ПВЦ за уличну канализацију се 

додјељује понуђачу "Пештан" д.о.о. Лакташи, Раде Јањуша бр. 73, 78252 

Лакташи, за понуђену цијену од 52.918,78 КМ без ПДВ-а, односно 61.914,97 КМ 

са ПДВ-ом. 

Члан 2. 

Приједлог Оквирног споразума доставиће се на потпис изабраном понуђачу. 

Члан З. 

За извршење ове Одлуке задужује се Служба за правне, послове набавки и 

опште послове. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 



Образложење 

На основу Захтјева за покретање поступка набавке, број: 3516/20 од 29.09.2020. 

године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-3517-138/20 

од 29.09.2020. године, усвојена је Одлука о покретању поступка јавне набавке 

роба, водоводног и канализационог материјала и опреме, подијељено на лот

ове, са објавом на Е-Порталу, примјеном Оквирног споразума са једним 

понуђачем и Е-аукцијом, број: 03/1-3518/20 од 29.09.2020. године, а што је 

предвиђено Планом набавки за 2020. годину, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. 

године и Одлуком, Привременог Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних 

набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годи�ну, број: 02-347/20 од 28.01.2020. 

године, односно Измјеном и допуном Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 

2020. годину, број: 03/1-3129/20 од 09.09.2020. године и Одлуком, Надзорног 

одбора, о усвајању Измјене и допуне Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 

2020. годину, број: 02-3165/20 од 14.09.2020. године. 

На основу Позива за доставу понуда, број: 2-3545-139/20 од 30.09.2020. године, 

Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20 од 30.09.2020. године, 

објављено на Е-порталу јавних набавки, проведен је поступак прикупљања 

понуда за набавку роба, водоводног и канализационог материјала, по ЛОТ

овима. 

Рок за достваљање понуда био је 22.10.2020. године до 11 :ОО часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да је за предметну 

набавку - ЛОТ 3 пристигла понуда једног понуђача, и то: 

1. ,,Пештан" д.о.о. Лакташи, Раде Јањуша бр. 73, 78252 Лакташи

Након извршеног отварања понуда комисија је приступила анализи 

документације приложене у понуди, у смислу провјере њихове валидности 

обзиром на исказане захтјеве уговорног органа у тендерској документацији, 

односно вредновање понуде, а у складу са процедурама и правилима 

утврђеним тендерском документацијом и Законом о јавним набавкама БиХ, 

односно припадајућим подзаконским актима. 

Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и 

валидности докуметације, констатовано је да понуђач "Пештан" д.о.о. Лакташи, 

Раде Јањуша бр. 73, 78252 Лакташи испуњава формално правне, економске и 

техничке услове, односно захтјеве Уговорног органа. 

Сходно наведеном, Комисија је једногласно дала препоруку Управи предузећа 

да донесе Одлуку о избору понуђача и додјели Оквирног споразума понуђачу 

"Пештан" д.о.о. Лакташи, Раде Јањуша бр. 73, 78252 Лакташи, за понуђену 

цијену од 52.918,78 КМ без ПДВ-а, односно 61.914,97 КМ са ПДВ-ом. 



Након разматрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлози за избор
најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву Одлуке. 

Поука о правном лијеку: 
На ову одлуку понуђач има право уложити жалбу, у складу са члановима 99. и 
101. ЗЈН БиХ.

Доставити: 
1.Понуђачу,
2. Уз предмет,
З.а/а.

ЈКП"К�ОД 
За Управу � 



1<; 

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

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

ЈИБ:4404438780007 ПИБ:404438780007 МБ: 11179134 

Жиро рачуни: 

НАША 6АНКА - 554-008-00011385-18 НОВА 6АНКА - 555-300-00434754-62

НЛ6 6АНКА - 562-005-81565161-71 АДИККО 6АНКА - 552-000-18960788-51

Број. 03/1-3788/20 

Датум: 23.10.2020. године 

На основу члана 69. став 2. тачка д), члана 25., члана 70. ставови 1. 4. и 6. 

Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ", број: 39/14) и члана 25. 

Статута ЈКП "Комвод" а.д. Брод, а на препоруку Комисије за јавне набавке, у 

Отвореном поступку са предвиђеном Е-аукцијом и Оквирним споразумом за 

набавку роба "Водоводни и канализациони материјал", подијељен на ЛОТ-ове и 

објављен на Е-порталу јавних набавки дана 30.09.2020. године, Обавјештење о 

набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20, Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 
о поништењу поступка набавке 

Поништава се отворени поступак за набавку роба ЛОТ 5 - "Сливне решетке и 

шахт поклопци" из разлога што једна приспјела понуда понуђача није 

прихватљива. 

11 

За извршење ове Одлуке задужује се Служба за правне, послове набавки и 

опште послове. 

111 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење 
На основу Захтјева за покретање поступка набавке, број: 3516/20 од 29.09.2020. 

године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-3517-138/20 

од 29.09.2020. године донесена је Одлука о покретању поступка јавне набавке 

роба, водоводног и канализационог материјала и опреме, подијељено на лот

ове, са објавом на Е-Порталу, примјеном Оквирног споразума са једним 

понуђачем и Е-аукцијом, број: 03/1-3518/20 од 29.09.2020. године, а што је 

предвиђено Планом набавки за 2020. годину, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. 



године и Одлуком, Привременог Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних 

набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 02-347/20 од 28.01.2020. 

године, односно Измјеном и допуном Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 

2020. годину, број: 03/1-3129/20 од 09.09.2020. године и Одлуком, Надзорног 

одбора, о усвајању Измјене и допуне Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 

2020. годину, број: 02-3165/20 од 14.09.2020. године. 

Констатује се да је на основу Позива за доставу понуда, број: 2-3545-139/20 од 

30.09.2020. године, Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20 од 

30.09.2020. године, објављено на Е-порталу јавних набавки, проведен поступак 

прикупљања понуда за набавку роба, водоводног и канализационог материјала, 

по ЛОТ-овима. 

Рок за достављање понуда био је 22.10.2020. године до 11 :ОО часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да је за предметну 

набавку - ЛОТ 5 пристигла понуда једног понуђача, и то: 

1. ,,Хидроинжењеринг" д.о.о. Дервента, Омладинска бр. 3, 74400 Дервента

Након извршеног отварања понуда комисија је приступила анализи 

документације приложене у понуди, у смислу провјере њихове валидности 

обзиром на исказане захтјеве уговорног органа у тендерској документацији, 

односно вредновање понуде, а у складу са процедурама и правилима 

утврђеним тендерском документацијом и Законом о јавним набавкама БиХ, 

односно припадајућим подзаконским актима. 

Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и 

валидности докуметације, констатовано је да понуђач "Хидроинжењеринг" д.о.о. 

Дервента, Омладинска бр. 3, 7 4400 Дервента није доставио ЈИБ и доказ о 

квалитету понуђених роба (цертификат), а што је тражено тендерском 

документацијом, док је Списак извршених уговора доставио обједињено за 

ЛОТ-ове 5, 8 и 9. 

Даље, именовани понуђач је у једној коверти доставио једну обједињену понуду 

за ЛОТ 5, ЛОТ 8 и ЛОТ 9, док је у тендерској документацији јасно назначено да 

се за сваки ЛОТ подноси посебна понуда ( у одвојеним ковертама). 

Сходно наведеном, Комисија је једногласно дала препоруку Управи предузећа 

да донесе Одлуку о поништењу поступка набавке јер понуда понуђача 

"Хидроинжењеринг" д.о.о. Дервента, Омладинска бр. 3, 74400 Дервента, није 

прихватљива. 



Након разматрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлози за 

поништење поступка набавке оправдани, те је одлучено као у диспозитиву 

Одлуке. 

Поука о правном лијеку: 

На ову Одлуку понуђач има право уложити жалбу, у складу са члановима 99. и 

101. ЗЈН Бих.

Доставити: 

1.Понуђачима,

2.Уз предмет,

З.а/а.

М 'а.д. БРО 

За Управу 

4иличић, дипл. ек. ' 
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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 ПИБ: 404438780007 МБ: 11179134 

Жиро рачуни: 

НАША БАНКА - 554-008-00011385-18 НОВА БАНКА - 555-300-00434754-62

НЛБ БАНКА - 562-005-81565161-71 АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-51

Број. 03/1-3790/20 

Датум: 23.10.2020. године 

На основу члана 69. став 2. тачка д), члана 25., члана 70. ставови 1. 4. и 6. 

Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ", број: 39/14) и члана 25. 

Статута ЈКП "Комвод" а.д. Брод, а на препоруку Комисије за јавне набавке, у 

Отвореном поступку са предвиђеном Е-аукцијом и Оквирним споразумом за 

набавку роба "Водоводни и канализациони материјал", подијељен на ЛОТ-ове и 

објављен на Е-порталу јавних набавки дана 30.09.2020. године, Обавјештење о 

набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20, Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 
о поништењу поступка набавке 

Поништава се отворени поступак за набавку роба ЛОТ 8 - "Дубинске бунарске 
пупме са електромотором" из разлога што једна приспјела понуда понуђача 

није прихватљива. 

11 

За извршење ове Одлуке задужује се Служба за правне, послове набавки и 

опште послове. 

111 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење 
На основу Захтјева за покретање поступка набавке, број: 3516/20 од 29.09.2020. 

године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-3517-138/20 

од 29.09.2020. године донесена је Одлука о покретању поступка јавне набавке 

роба, водоводног и канализационог материјала и опреме, подијељено на лот

ове, са објавом на Е-Порталу, примјеном Оквирног споразума са једним 

понуђачем и Е-аукцијом, број: 03/1-3518/20 од 29.09.2020. године, а што је 

предвиђено Планом набавки за 2020. годину, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. 



године и Одлуком, Привременог Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних 

набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 02-347/20 од 28.01.2020. 

године. 

Констатује се да је на основу Позива за доставу понуда, број: 2-3545-139/20 од 

30.09.2020. године, Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20 од 

30.09.2020. године, објављено на Е-порталу јавних набавки, проведен поступак 

прикупљања понуда за набавку роба, водоводног и канализационог материјала, 

по ЛОТ-овима. 

Рок за достављање понуда био је 22.10.2020. године до 11 :ОО часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да је за предметну 

набавку - ЛОТ 8 пристигла понуда једног понуђача, и то: 

1. ,,Хидроинжењеринг" д.о.о. Дервента, Омладинска бр. 3, 74400 Дервента

Након извршеног отварања понуда комисија је приступила анализи 

документације приложене у понуди, у смислу провјере њихове валидности 

обзиром на исказане захтјеве уговорног органа у тендерској документацији, 

односно вредновање понуде, а у складу са процедурама и правилима 

утврђеним тендерском документацијом и Законом о јавним набавкама БиХ, 

односно припадајућим подзаконским актима. 

Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и 

валидности докуметације, констатовано је да понуђач "Хидроинжењеринг" д.о.о. 

Дервента, Омладинска бр. 3, 74400 Дервента није доставио ЈИБ и доказ о 

квалитету понуђених роба (цертификат), а што је тражено тендерском 

документацијом, док је Списак извршених уговора доставио обједињено за 

ЛОТ-ове 5, 8 и 9. 

Даље, именовани понуђач је у једној коверти доставио једну уједињену понуду 

за ЛОТ 5, ЛОТ 8 и ЛОТ 9, док је у тендерској документацији јасно назначено да 

се за сваки ЛОТ подноси посебна понуда ( у одвојеним ковертама). 

Сходно наведеном, Комисија је једногласно дала препоруку Управи предузећа 

да донесе Одлуку о поништењу поступка набавке јер понуда понуђача 

"Хидроинжењеринг" д.о.о. Дервента, Омладинска бр. 3, 74400 Дервента, није 

прихватљива. 



Након разматрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлози за 
поништење поступка набавке оправдани, те је одлучено као у диспозитиву 
Одлуке. 

Поука о правном лијеку: 
На ову Одлуку понуђач има право уложити жалбу, у складу са члановима 99. и 
101. ЗЈН Бих.

Доставити: 
1.Понуђачу,
2.Уз предмет,
З.а/а.

иличић, дипл. ек. 
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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 ПИБ: 404438780007 МБ: 11179134 

Жиро рачуни: 

НАША БАНКА - 554-008-00011385-18 НОВА БАНКА - 555-300-00434754-62

НЛБ БАНКА - 562-005-81565161-71 АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-51

Број. 03/1-3792/20 

Датум: 23.10.2020. године 

На основу члана 69. став 2. тачка д), члана 25., члана 70. ставови 1. 4. и 6. 

Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ", број: 39/14) и члана 25. 

Статута ЈКП "Комвод" а.д. Брод, а на препоруку Комисије за јавне набавке, у 

Отвореном поступку са предвиђеном Е-аукцијом и Оквирним споразумом за 

набавку роба "Водоводни и канализациони материјал", подијељен на ЛОТ-ове и 

објављен на Е-порталу јавних набавки дана 30.09.2020. године, Обавјештење о 

набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20, Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка набавке 

Поништава се отворени поступак за набавку роба ЛОТ 9 - "Електромотор за 

дубинску бунарску пупму" из разлога што једна приспјела понуда понуђача 

није прихватљива. 

11 

За извршење ове Одлуке задужује се Служба за правне, послове набавки и 

опште послове. 

111 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење 

На основу Захтјева за покретање поступка набавке, број: 3516/20 од 29.09.2020. 

године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-3517-138/20 

од 29.09.2020. године донесена је Одлука о покретању поступка јавне набавке 

роба, водоводног и канализационог материјала и опреме, подијељено на лот

ове, са објавом на Е-Порталу, примјеном Оквирног споразума са једним 

понуђачем и Е-аукцијом, број: 03/1-3518/20 од 29.09.2020. године, а што је 

предвиђено Планом набавки за 2020. годину, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. 



године и Одлуком, Привременог Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних 

набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 02-347/20 од 28.01.2020. 

године. 

Констатује се да је на основу Позива за доставу понуда, број: 2-3545-139/20 од 

30.09.2020. године, Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20 од 

30.09.2020. године, објављено на Е-порталу јавних набавки, проведен поступак 

прикупљања понуда за набавку роба, водоводног и канализационог материјала, 

по ЛОТ-овима. 

Рок за достављање понуда био је 22.10.2020. године до 11 :ОО часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да је за предметну 

набавку - ЛОТ 9 пристигла понуда једног понуђача, и то: 

1. ,,Хидроинжењеринг" д.о.о. Дервента, Омладинска бр. 3, 74400 Дервента

Након извршеног отварања понуда комисија је приступила анализи 

документације приложене у понуди, у смислу провјере њихове валидности 

обзиром на исказане захтјеве уговорног органа у тендерској документацији, 

односно вредновање понуде, а у складу са процедурама и правилима 

утврђеним тендерском документацијом и Законом о јавним набавкама БиХ, 

односно припадајућим подзаконским актима. 

Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаЈа и 

валидности докуметације, констатовано је да понуђач "Хидроинжењеринг" д.о.о. 

Дервента, Омладинска бр. 3, 7 4400 Дервента није доставио ЈИБ и доказ о 

квалитету понуђених роба (цертификат), а што је тражено тендерском 

документацијом, док је Списак извршених уговора доставио обједињено за 

ЛОТ-ове 5, 8 и 9. 

Даље, именовани понуђач је у једној коверти доставио једну обједињену понуду 

за ЛОТ 5, ЛОТ 8 и ЛОТ 9, док је у тендерској документацији јасно назначено да 

се за сваки ЛОТ подноси посебна понуда ( у одвојеним ковертама). 

Сходно наведеном, Комисија је једногласно дала препоруку Управи предузећа 

да донесе Одлуку о поништењу поступка набавке јер понуда понуђача 

"Хидроинжењеринг" д.о.о. Дервента, Омладинска бр. 3, 74400 Дервента, није 

прихватљива. 

Након разматрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлози за 

поништење поступка набавке оправдани, те је одлучено као у диспозитиву 

Одлуке. 



Поука о правном лијеку: 
На ову Одлуку понуђач има право уложити жалбу, у складу са члановима 99. и 
101. ЗЈН Бих.

Доставити: 
1.Понуђачу,
2.Уз предмет,
З.а/а.

ЈКП fОМWд'�
_ _,.- За Управу 

{ 
Lжељ{миличић, дипл. ек. 



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

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

ЈИ&:4404438780007 ПИ&:404438780007 МБ: 11179134 

Жиро рачуни: 

НАША БАНКА - 554-008-00011385-18 НОВА БАНКА - 555-300-00434754-62 

НЛБ БАНКА - 562-005-81565161-71 АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-f.'i1 

Број. 03/1-3794/20 

Датум: 23.10.2020. године 

На основу члана 69. став 2. тачка а), члана 25., члана 70. ставови 1. 4. и 6. 

Закона о јавним набавкама (,.Службени гласник БиХ", број: 39/14) и члана 25. 

Статута ЈКП "Комвод" а.д. Брод, а на препоруку Комисије за јавне набавке, у 

Отвореном поступку са предвиђеном Е-аукцијом и Оквирним споразумом за 

набавку роба "Водоводни и канализациони материјал", подијељен на ЛОТ-ове и 

објављен на Е-порталу јавних набавки дана 30.09.2020. године, Обавјештење о 

набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20, Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 
о поништењу поступка набавке 

Поништава се отворени поступак за набавку роба ЛОТ 1 О - ,,Производи од 
бетона" из разлога што у проведеном поступку није достављена понуда у 

одређеном крајњем року. 

11 

За извршење ове Одлуке задужује се Служба за правне, послове набавки и 

опште послове. 

111 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење 
На основу Захтјева за покретање поступка набавке, број: 3516/20 од 29.09.2020. 

године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-3517-138/20 

од 29.09.2020. године донесена је Одлука о покретању поступка јавне набавке 

роба, водоводног и канализационог материјала и опреме, подијељено на лот

ове, са објавом на Е-Порталу, примјеном Оквирног споразума са једним 

понуђачем и Е-аукцијом, број: 03/1-3518/20 од 29.09.2020. године, а што је 



предвиђено Планом набавки за 2020. годину, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. 

године и Одлуком, Привременог Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних 

набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 02-347/20 од 28.01.2020. 

године, односно Измјеном и допуном Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 

2020. годину, број: 03/1-3129/20 од 09.09.2020. године и Одлуком, Надзорног 

одбора, о усвајању Измјене и допуне Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 

2020. годину, број: 02-3165/20 од 14.09.2020. године. 

На основу Позива за доставу понуда, број: 2-3545-139/20 од 30.09.2020. године, 

Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-250-3-25/20 од 30.09.2020., објављено 

на Е-порталу јавних набавки, проведен је поступак прикупљања понуда за 

набавку роба, водоводног и канализационог материјала, по ЛОТ-овима. 

Рок за достваљање понуда био је 22.10.2020. године од 11 :ОО часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да није пристигла 

понуда ни једног понуђача у одређеном крајњем року. 

Како у одређеном крајњем року није достављена понуда, одлучено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

Поука о правном лијеку: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у складу са члановима 99. и 101. 

Закона о јавним набавкама. 

Доставити: 

1. Уз предмет,

2.а/а.

Ј Ј:1--;,КОМВОД" а.д. РОД 

За Управу 

/ 
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