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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 
 

-Фебруар 2021. 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 16.02.2021. године, доноси 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
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Утврђујући План пословања АД ,,ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ’’ Зворник за 2021. 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 1.917.629,10 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 2021. 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 

финанс. 

РЈ за коју се врши 

набавка и контакт 

особа за 

информације о 

предметној 

набавци 

Напомена 

1.  
Водоводни 

материјал 
42130000-9 

120.000,00 

КМ 

Отворени 

поступак- 
Јул 

45 дана по 

отв. поступка 

ј.н. 

Вл.средства- 

пос.  приходи 

РЈ ,,Водовод'' 

Илић Ненад 

Редовне потребе- 

детаљно описано у 

плану сектора-РЈ 

2.  
Алат и прибор за 

рад 
44500000-4 61.545,00 КМ 

Oтворени 

поступак 

Последњи 

квартал 2021. 

год. 

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 

3.  Горива 09000000-3 
149.000,00 

KM 

Отворени 

поступак 
Мај 

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 

 

 



 

4. 
Електрична 

енергија 
09000000-3 

280.000,00 

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 

5. 

Одлагање отпада 

на депонију ,,Црни 

врх'' 

90500000-2 

 

330.000,00 

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 

 

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: 438                                                                                                                      В.д. предсједник-а 

Датум: 16.2.2021. године                                                                   Надзорног одбора 

                                                                                                                              Радосављевић Зоран дипл. екон. 
 



НАПОМЕНА:  

У складу са Упутством  о условима и начину објављивања и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у 

информационом систему ,,е-набавке’’ ("Сл. Гласник БиХ",бр. 90/14 са свим допунама), објављени су само лотови у 

вриједности већој од 50.000,00 КМ. 
 


