
АД  ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ”                                                                                                                      

                  ЗВОРНИК   

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

 
 

-Фебруар 2019. године- 



На основу члана 7. и 33. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник Републике Српске’’ бр.75/04 и 78/11), члана 1., 17 и 25-33., 

87-90. Закона о јавним набавкама БиХ (,,Службени гласник БиХ’’, бр.39/14) и члана 47. Статута АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ’’ 

Зворник бр. 447 од 09.03.2012. године, Надзорни одбор АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ'' Зворник на______ редовној сједници 

одржаној дана _________2019. године, доноси 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Утврђујући План пословања АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ’’ Зворник за 2019. годину, Надзорни одбор АД ,,ВОДОВОД И 

КОМУНАЛИЈЕ'' Зворник је закључио да ће се, у складу са важећим законским прописима о јавним набавкама роба, вршењу услуга и 

извођењу радова, вршити сукцесивна набавка потребних материјално-техничких средстава, водоводног материјала, резервних 

дијелова, канцеларијског материјала, опреме за рад, одржавања хигијене радног простора, горива, уља и мазива, течног хлора за 

дезинфекцију воде и инсталација, опреме и потрошног материјала неопходног за рад лабораторије, ХТЗ опреме, хидрантске опреме и 

др. 

Да би се реализовали плански задаци и Друштво успјешно пословало, у складу са Законом, подзаконским прописима и општим актима 

Друштва, приоритетни задатак свих организационих јединица Друштва је планирање и извршење набавке, правилна употреба 

средстава и опреме, односно њихова максимална штедња у коришћењу истих. 

Овим Планом набавке обухваћена је цијела планска година. Укупна средства предвиђена за набавке овим Планом износе 1.972.225,00 

КМ без ПДВ-а. Подјела на лотове вршена је према сродности роба, радова и услуга које ће бити предмет поступака јавне набавке, 

према јединственом рјечнику јавних набавки (ЦПВ кодови) и детаљно је обрађена у спецификацији набавке која следи, а која је 

направљена на основу подзаконских прописа који уређују област израде плана јавних набавки.  

 



II 
СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ 

Спецификација набавке се планира за потребе управе и радних јединица  АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ’’ Зворник, и то на 

слиједећи начин 

2.1. Елементи плана јавних набавки 

У Плану јавних набавки за 2019. годину, у оквиру АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ’’ Зворник, планирани износ новца за набавку, по 
лотовима: 

2.2.1.НAБАВКА РОБА 

Ред. 

број 

Предмет 

набавке 

Шифра из 

система 

ЈРЈН 

Проц. 

вриједност 

јавне 

набавке 

Врста 

поступка 

јавне набавке 

Оквирни 

датум 

покретања 

поступка јн 

Оквирни 

датум 

закључења 

уговора- 

спровођења 

поступка јн 

Извор 

финансирања 

РЈ за коју се врши 

набавка и контакт 

особа за 

информације о 

предметној 

набавци 

Напомена 

1.  Прехрамбене намир. 

за потребе кухиње и 

намирнице за 

исхрану радника који 

се не хране у кухињи 

15000000-

8 

62.286,00 

КМ 

Отворени 

поступак 

Април  45 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комерцијала-

набавка'' 

Галић Мићо 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

2.  Хљеб и пецива 15810000-

9 

11.860,00 

КМ 

Отворени 

поступак 

Април 45 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комерцијала-

набавка'' 

Галић Мићо 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

3.  Свјеже месо 15110000-

2 

26.825,00 

КМ 

Отворени 

поступак 

Април 45 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комерцијала-

набавка'' 

Галић Мићо 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

4.  Готова јела за 

раднике који раде 

викендима 

15894200-

3 

15.500,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Април 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комерцијала-

набавка'' 

Галић Мићо 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

5.  Свјежа риба 15200000-

0 

4.752,00 КМ Директни 

споразум 

Март 10 дана по отв. 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комерцијала-

набавка'' 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 



Галић Мићо плану сектора-РЈ 

6.  Kaфа, чај и 

производи за интерну 

репрезентацију 

15860000-

4 

2.045,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар 10 дана по отв. 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комерцијала-

набавка'' 

Галић Мићо 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

7.  Водоводни материјал 42130000-

9 

154.882,00 

КМ 

Отворени 

поступак-  

Април 45 дана по отв. 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

8.  Алат и прибор за рад 44500000-

4 

84.322,00 

КМ 

Oтворени 

поступак 

Јун  45 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' Илић 

Ненад 

РЈ,,Комуналије' 

Младеновић Владан 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

9.  Шљунак, пијесак, 

дробљени камен и 

агрегати (грађ.мат.) 

14210000-

6 

 

13.453,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Август 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' Илић 

Ненад 

РЈ,,Комуналије' 

Младеновић Владан 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

10.  ХТЗ опрема 18000000-

9 

46.061,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Март 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' Илић 

Н. РЈ,,Комуналије' 

Младеновић Владан 

РЈ ,,Комерцијала'' 

Галић Мићо 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сваког 

појединачног 

сектора-РЈ 

11.  Горива 09000000-

3 

148.900,00 

KM 

Отворени 

поступак 

Фебруар 45 дана по 

отварања 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

РЈ,,Комуналије' 

Младеновић Владан 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сваког 

појединачног 

сектора-РЈ 

12.  Уља и мазива 09211100-

2 

10.423,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Јун 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

РЈ,,Комуналије'' 

Младеновић Владан 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сваког 

појединачног 

сектора-РЈ 



13.  Ауто гуме 34350000-

5 

26.470,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Јун 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

14.  Акумулатори 31210000.1 4.290,00 КМ Конкурентски 

захтјев 

Мај 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

15.  Канцеларијски  

материјал 

30190000-

7 

10.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Јун 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Књиговодство и 

финансије'' 

Марковић Стево 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

16.  Штампарски 

материјал (тонери) 

30213000-

5 

5.000,00 КМ Директни 

споразум 

Април 10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Књиговодство и 

финансије'' 

Марковић Стево 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

17.  Материјал за одр. 

зеленила 

14300000-

4 

675,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар 10 дана по отв. 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комуналије'' 

Младеновић Владан 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

18.  Електроматеријал 31000000-

6 

21.457,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Фебруар 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' Илић 

Н. РЈ,,Комуналије' 

Младеновић Владан 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

19.  Водомјери 38421100-

3 

48.014,00 

КМ 

Отворени 

поступак 

Април 45 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

20.  Средства за 

одржавање хигијене 

39830000-

9 

5.785,00 КМ Директни 

споразум 

Јун 10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ,,Комуналије' 

Младеновић Владан 

РЈ ,,Комерцијала'' 

Галић Мићо 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

21.  Резервни дијелови за 

потребе одржавања 

возног парка 

34330000-

9 

20.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев- 

оквирни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

22.  Натријум 24312220- 12.000,00 Конкурентски Фебруар 30 дана по Вл.средства- РЈ ,,Водовод'' Редовне потребе- 



хипохлорид 2 КМ захтјев отварању 

поступка ј.н. 

пос.  приходи Илић Ненад 

Атељевић Драгана 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

23.  Лабораторијска 

опрема и апарати  

38000000-

5 

4.900,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Служба 

лабораторије 

Новаковић Биљана 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

Инвест. Улагања 

24.  Лабораторијска 

стакло 

33790000-

4 

300,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Служба 

лабораторије 

Новаковић Биљана 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

25.  Лабораторијске 

хемикалије и 

потрепштине 

(реагенси и 

електроде) 

24327000-

2 

3.800,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току  године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Служба 

лабораторије 

Новаковић Биљана 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

26.  Набавка половног 

путничког возила за 

потребе Управе 

Друштва 

34110000-

1 

15.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

Директор Друштва Инвестициона 

улагања- директор 

Друштва 

27.  Набавка половног 

теретног возила-  

ПУТАР 

34134100-

6 

 

20.000,00 

KM 

Конкурентски 

захтјев 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комуналије'' 

Младеновић Владан 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

28.  Набавка камиона- 

сандучар носивости 

до 6 тона 

34134200-

7 

20.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комуналије'' 

Младеновић Владан 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

29.  Набавка камиона за 34144510- 60.000,00 Отворени Фебруар- по 45 дана по Вл.средства- РЈ ,,Комуналије'' Инвестициона 



сакупљање 

комуналног отпада 

6 

 

КМ 

 

поступак потреби и 

могућност. у 

току године 

отварању 

поступка ј.н. 

пос.  приходи Младеновић Владан улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

30.  Набавка цистерна 

,,црна'' –фекална 

34144520-

9 

5.000,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

31.  Набавка опрема за 

снимање инсталација 

канализације 

32000000-

3 

18.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

32.  Набавка грађевинске 

машине-мини багер 

(полован) 

43200000-

8 

30.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

33.  Набавка вертикалних 

и центрифугалних 

бунарских пумпи  

42122430-

3 

25.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев- 

оквирни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

34.  Набавка фреквентних 

регулатора 

31000000-

6 

 

10.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев- 

оквирни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

35.  Набавка ињек. пумпе 

(дозерка) за 

дозирање хлора (4 

ком.) са пратећом 

опремом 

42122230-

1 

4.185,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

7 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Атељевић Драгана 

Инвестициона 

улагања- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

36.  Набавка, уградња и 

увезивање електриче 

31682210-

5 

37.900,00 

КМ 

Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

10 дана по 

отварању 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања- 



и техничке опреме у 

систем SCADDA 

ради унапређивање 

функционалности 

вод.система Зворник  

могућност. у 

току године 

поступка ј.н. детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

37.  Одржавање 

управљачког система 

Водовода Зворник 

31682210-

5 

5.500,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

38.  Набавка канцелар. 

намјештаја за 

опремање нове 

пословне зграде 

39000000-

2 

5.500,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

Руководилац РЈ 

која требује 

потребан намештај 

према образложењу 

Инвестициона 

улагања- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

39.  Набавка рачунара и 

рачунарске опрема 

30213000-

5 

5.800,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

Руководилац РЈ 

која требује 

потребну опрему 

према образложењу 

Инвестициона 

улагања- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

40.  Набавка система за 

евиденцију радног 

времена радника са 

услугом уградње и 

одржавања 

38570000-

1 

 

5.500,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

Директор Друштва Инвестициона 

улагања 

41.  Набавка садница 

дрвећа за потребе 

зелене површине у 

оквиру круга Ц.С. 

Зворник 

03450000-

9 

 

2.000,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

42.  Набавка електричног 

чистача 

канализационих 

42900000-

5 

3.500,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 



цијеви току године плану сектора-РЈ 

43.  Набавка металних 

контејнера запремине 

1,1 м3 

44613800-

8 

23.400,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комуналије'' 

Младеновић Владан 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

44.  Набавка пресе за 

паковање папира и 

пластике 

42611000-

2 

 

25.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комуналије'' 

Младеновић Владан 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

45.  Аутодијагностика за 

потребе аутопарка 

 1.000,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

46.  Набавка 2 половна 

путничког возила- 

PICK-UP 

34114000-

9 

11.000,00 

KM 

Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по отв. 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

УКУПНО РОБЕ                 1.076.725,00 КМ 

 

 

 

2.2.2.ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Ред. 

Број 

Предмет набавке Шифра из 

система 

ЈРЈН 

Проц. 

Вриједност 

јавне 

набавке 

Врста 

поступка 

јавне набавке 

Оквирни 

датум 

покретања 

поступка 

Оквирни 

датум 

закључења 

уговора-

оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

РЈ за коју се врши 

набавка и контакт 

особа за 

информације о 

предметној 

набавци 

Напомена 

47.  Грађевински радови- 

ископ (одржавање 

постојеће мреже и 

45112000-

5 

36.800,00 

KM 

Конкурентски 

захтјев 

Март- по 

потреби и 

могућност. у 

30 дана по 

отварању 

поступка јавне 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 



изградња нових 

водоводних мрежа) 

току године набавке 

48.  Радови на 

асфалтирању путева 

(оштећења приликом  

поправки мреже) 

45233222-

1 

16.000,00 

KM 

Конкурентски 

захтјев- 

оквирни 

споразум 

Март- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

49.  Радови на 

асфалтирању у 

оквиру круга Ц.С. 

Зворник 

45233222-

1 

 

10.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев- 

оквирни 

споразум 

Март- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

50.  Радови на одржавању 

депоније ,,Тилића 

ада'' 

45520000-

8 

5.500,00 КМ Директни 

споразум 

Април- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комуналије'' 

Младеновић Владан 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

51.  Изградња 

полуотворене хале за 

паковање и 

складиштење папира 

и пластике 

45200000-

9 

 

45.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Март- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комуналије'' 

Младеновић Владан 

Инвестициона 

улагања-  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

52.  Изг. два мокра чвора 

на гробљу са 

одводом воде и 

канализације 

45215500-

2 

8.000,00 КМ Конкурентски 

захтјев 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Комуналије'' 

Младеновић Владан 

Инвестициона 

улагања  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

53.  Уређење круга 

пословног простора у 

Каракају(ограђ., бет. 

и асфалт.) 

45262300-

4 

20.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев- 

оквирни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

Директор  

Друштва 

Инвестициона 

улагања  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 



54.  Изградња и 

опремање пумпне 

станице ,,Jардан'' 

45232152-

2 

12.600,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

45 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Перић Стојан 

Инвестициона 

улагања  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

УКУПНО РАДОВИ                    153.900,00 КМ 

 

 

2.2.3.ВРШЕЊЕ УСЛУГА 

Ред.

број 

Предмет набавке Шифра из 

система  

ЈРЈН 

Процијење

на 

вриједност 

јавне 

набавке 

Врста 

поступка 

јавне набавке 

Оквирни 

датум 

покретања 

поступка 

Оквирни 

датум 

закључења 

уговора- 

оквирног 

споразума 

Извор 

финансирања 

РЈ за коју се врши 

набавка и контакт 

особа за 

информације о 

предметној 

набавци 

Напомена 

55.  Услуга одржавање 

возила- трећа лица 

50100000-

6 

5.000,00 КМ Конкурентски 

захтјев- 

оквирни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

30 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

56.  Услуге одржавања и 

поправке рачунарске 

опреме 

50312600-

1 

3.000,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Књиговодство и 

финансије'' 

Марковић Стево 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

57.  Услуга баждарења и 

верификације 

водомјера 

71731000-

1 

5.500,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби и 

могућност. у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

58.  Услуга ревизија фин. 

извјештаја за 2019. г. 

79212000-

3 

5.000,00 КМ Директни 

споразум 

Јун 10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Књиговодство и 

финансије'' 

Марковић Стево 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ  

59.  Услуга осигурање 66512100- 4.500,00 КМ Конкурентски Март 30 дана по Вл.средства- РМ Инжењер Редовне потребе- 



радника  3 захтјев отварању 

поступка ј.н. 

пос.  приходи заштите на раду- 

Шакотић Рада 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ  

60.  Услуга осигурање 

имовине 

66515200-

5 

4.500,00 КМ Конкурентски 

захтјев 

Март 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РМ Инжењер 

заштите на раду- 

Шакотић Рада 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

61.  Услуга обавезног 

ауто осигурање 

возила 

66514110-

2 

9.000,00 КМ Конкурентски 

захтјев 

Март 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ  

62.  Услуге техничког 

прегледа возила 

50100000-

6 

2.000,00 КМ Директни 

споразум 

Март 10 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

63.  Услуга коришћења и 

одржавања софтвера 

у рачуноводству 

72267100-

0 

3.600,00 КМ Директни 

споразум 

Март 10 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Књиговодство и 

финансије'' 

Марковић Стево 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ  

64.  Услуга превоза 

радника са посла и на 

посао  

34980000-

0 

45.000,00 

КМ 

Отворени 

поступак- 

оквирни 

споразум 

Фебруар 45 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

Руководилац РЈ 

према броју 

радника у оквиру 

радне јединице 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

65.  Услуге јавног радио 

оглашавања-

емитовање 

обавјештења 

92200000-

3 

1.000,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

10 дана по 

отвараеу 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Правно-адм. 

служба'' 

РЈ ,,Водовод'' 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ  

66.  Услуга хемијско- 

биолошке анализе 

воде 

85111820-

4 

16.000,00 

КМ 

Преговарачки 

поступак без 

објаве 

обавјештења 

Мај 30 дана по 

отварању 

поступка ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Атељевић Драгана 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

67.  Услуга прегледа и 

сервисирања пп 

апарата 

75251110-

4 

500,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка јавне 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РМ Инжењер 

заштите на раду- 

Шакотић Рада 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 



набавке 

68.  Услуга прегледа и 

сервисирање 

хидрантске мреже  

42131160-

5 

300,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

10 дана по отв. 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РМ Инжењер 

заштите на раду- 

Шакотић Рада 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

69.  Услуга систематског 

здравственог 

прегледа радника 

80530000-

8 

10.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

30 дана по отв. 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РМ Инжењер 

заштите на раду- 

Шакотић Рада 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ  

70.  Услуга израде табли 

за рек. хидр. мреже у 

граду и разних упоз. 

ознака 

98000000-

3 

1.000,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РМ Инжењер 

заштите на раду- 

Шакотић Рада 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

71.  Услуга обуке и 

тестирања радника из 

области заштите на 

раду и пп заштите 

80530000-

8 

2.500,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РМ Инжењер 

заштите на раду- 

Шакотић Рада 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ  

72.  Услуга контроле 

електроинсталација и 

гром. инсталација 

50500000-

0 

500,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РМ Инжењер 

заштите на раду- 

Шакотић Рада 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

Редовне потребе 

73.  Услуга инс. софтвера 

за даљинску доставу 

оч. водомјера са 

припадајућом 

опремом (телефони)  

72000000-

5 

10.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

30 дана по отв. 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

Директор Друштва  

 

Инвестициона 

улагања  

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

74.  Услуге металостр. и 

металоглодачке 

природе на 

репарацији дијелова 

воз. парка и 

грађевинских 

50532000-

3 

5.000,00 КМ Директни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

10 дана по 

отварању 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 



машина 

75.  Услуга монтирања и 

крпљења гума за 

теретни програм 

50116500-

6 

1.500,00 КМ Директни 

споразм 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

10 дана по отв. 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Механизација'' 

Милошевић 

Далибор 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

76.  Услуга ремонтовања 

пумпи и 

електромотора 

50532100-

4 

10.000,00 

КМ 

Конкурентски 

захтјев- 

оквирни 

споразум 

Фебруар- по 

потреби у 

току године 

30 дана по отв. 

поступка јавне 

набавке 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Перић Стојан 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

77.  Услуга набавка хране 

и пића за екстерну 

репрезентацију 

55300000-

3 

6.500,00 КМ Анекс 2 дио Б 

Закона о 

јавним 

набавкама 

Фебруар- у 

току године 

Пријем понуда 

до 31.12.2019. 

године 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

Директор Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

78.  Услуге правног 

заступања у 

споровима вред. веће 

од 50.000 КМ 

79110000-

8 

6.000,00 КМ Анекс 2 дио Б 

Закона о 

јавним 

набавкама 

Фебруар- у 

току године 

Пријем понуда 

до 31.12.2019. 

године 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Правно-адм. 

служба'' 

Томић Милада 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

79.  Услуге обуке, 

стручног 

усавршавања и 

лиценцирања  

80522000-

9 

2.500,00 КМ Анекс 2 дио Б 

Закона о 

јавним 

набавкама 

Фебруар- у 

току године 

Пријем понуда 

до 31.12.2019. 

године 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

Руководилац РЈ 

која требује 

потребне услуге 

према образложењу 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

80.  Електрична енергија 09000000-

3 

240.000,00 

КМ 

Изузеће у 

складу са чл. 

10. Закона о 

јавним 

набавкама 

Фебруар- у 

току године 

Пријем рачуна 

у току године 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Књиговодство и 

финансије'' 

Марковић Стево 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану пословања 

81.  Телефонске услуге 

(фиксни и мобилни) 

и услуге интернета 

64200000-

8 

26.300,00 

КМ 

Изузеће у 

складу са чл. 

10. Закона о 

јавним 

набавкама 

Фебруар- у 

току године 

Пријем рачуна 

у току године 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Књиговодство и 

финансије'' 

Марковић Стево 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану пословања 



82.  Поштанске услуге 64000000-

6 

2.900,00 КМ Изузеће у 

складу са чл. 

10. Закона о 

јавним 

набавкама 

Фебруар- у 

току године 

Пријем рачуна 

у току године 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Књиговодство и 

финансије'' 

Марковић Стево 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану пословања 

83.  Плин за потребе 

загријевања управне 

зграде 

09000000-

3 

12.000,00 

КМ 

Изузеће у 

складу са чл. 

10. Закона о 

јавним 

набавкама 

Фебруар- у 

току године 

Пријем рачуна 

у току године 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Књиговодство и 

финансије'' 

Марковић Стево 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану пословања 

84.  Одлагање отпада на 

депонију ,,Црни врх'' 

90500000-

2 

 

300.000,00 

КМ 

Изузеће у 

складу са чл. 

10. Закона о 

јавним 

набавкама 

Фебруар- у 

току године 

Пријем рачуна 

у току године 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Књиговодство и 

финансије'' 

Марковић Стево 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану пословања 

УКУПНО УСЛУГЕ                    741.600,00 КМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 
 

За реализацију планиране набавке робе, опреме и услуга исказане у претходној тачки овог Плана (СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ) 

задужује се Управа АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ'' Зворник. 

Поступак набавке се покреће по одлуци директора АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ'' Зворник, на начин и по поступцима 

предвиђеним Законом о јавним набавкама БиХ и Правилником о јавнима набавкама АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ'' Зворник. План 

јавних набавки у току године може се мијењати у складу са потребама Друштва. Непредвиђене и ванредне јавне набавке ће се 

спроводити по посебној сагласности Надзорног одбора у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

Јавне набавке ће се вршити по потреби сукцесивно, на основу истека постојећих уговора о јавним набавкама из претходне календарске 

године и по лотовима у отвореном поступку и осталим поступцима предвиђеним Законом о јавним набавкама БиХ. 

Финансирање набавке вршиће се из текућих средстава (властита средства), остварених на основу редовних прихода АД ,,ВОДОВОД И 

КОМУНАЛИЈЕ’’ Зворник. 

 

 

 

Број: 555                                                                                                           В.д. предсједник-а 

Датум: 25.02.2019. године                                                                                            Надзорног одбора 

                                                                                                                     Радосављевић Зоран дипл. екон. 
 


