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   ПРИВРЕМЕНИ  ПЛАН  НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ - 

-Властита средства- 

 

 

 

 

 

РОБЕ: 

 

 

Р.б

р. 
ВРСТЕ НАБАВКЕ  ВРСТА ПОСТУПКА 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ (КМ)-без 

ПДВ-а 

1. Жељезни профили и лимови,вијчана роба Отворени поступак 350.000,00 

2. Резервни дијелови за путничка возила Отворени поступак 100.000,00   

4. Канцеларијски материјал Отворени поступак 120.000,00 

5. ХТЗ опрема    Отворени поступак 300.000,00     

6. Гориво Отворени поступак 1.000.000,00  

7. 

Резервни дијелови и опрема за одржавање 

дизалица и радних машина(гуме за радне 

машине,хидраулична уља,моторна уља, 

хидромотори и пумпе хидраулике,одржавање 

дизалица,преглед и испитивање хидрауличних 

система) са сервисом  

Отворени поступак 790.000,00 

8. Аутогуме за путничка возила Отворени поступак 60.000,00   

9. Аутогуме за теретна возила Отворени поступак 60.000,00   

10. 

Опрема за ношење терета 

(сајле,хватаљке,пењалице,дизалице,алат за 

монтере,  итд.) 

Отворени поступак 

 

500.000,00 

 

 

11. Бушаће гарнитуре Отворени поступак 90.000,00 

15. 

Набавка система за дугорочно чување 

архивираних података и резервних копија 

VIEW 4 SCADA система 

Отворени поступак 75.000,00 

17. Набавка електроизолационе опреме Отворени поступак 70.000,00   

18. 

Примјена одредби дозволе за обављање 

дистрибутивних дјелатности а које се односе 

на рјешавање статуса електроенергетских 

објеката 

Изузеће од ЗЈН 800.000,00 

19. Набавка  радних  станица-(рачунарске опреме) Отворени поступак 150.000,00 

20. 

Набавка софтвера за плате и људске  

ресурсе  

 

ЗЈН 300.000,00 

21. Набавка опреме за IP телефонију Отворени поступак 100.000,00 

24. 

 

Надоградња мрежне инфраструктуре 

 

Отворени поступак 100.000,00 

25. 
Набавка дијелова опреме за систе гријања у ТЈ 

Коз.Дубица 
Отворени поступак 60.000,00 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

РАДОВИ: 

 

 

 

      

Р.Бр 

                                                                                     

ВРСТЕ НАБАВКЕ 

                                            

ВРСТА  ПОСТУПКА 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ (КМ)-без 

ПДВ-а 

1. Прокрес испод ел.енерг. водова Отворени поступак 800.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

Набавка противпожарних апарата и 

хидраната, испитивање  противпожарних 

апарата и хидраната,испитивање компресора и 

вентила компресора 

  

Конкурентски захтјев 50.000,00 

28. 

Набавка и уградња опреме за технички систем 

заштите,видеонадзорa,противпровалe и 

контролe радног времена 

Отворени поступак 200.000,00 

29. Набавка канцеларијског намјештаја Отворени поступак 90.000,00 

31. Безалокохолна пића и освјежавајући напитци Отворени поступак 50.000,00 

34. 

 

 

Oстало (набавка специјалних дијелова за 

радне машине, цемент, пијесак, плин, кисик, 

ацетилен, опрема за прву помоћ, кухињски 

прибор, лицне за осигураче, заставе (РС, ЕД, 

ЕК), канцеларијска опрема и намјештај, 

тракасте завјесе, резервни дијелови за моторне 

пиле, тримере и косачице , резервни дијелови 

за  системе гријања по објектима предузећа , 

средства за  дезинфекцију радних простора по 

радним јединицама услед COVID19,итд.  

Директни споразуми   300.000,00 



УСЛУГE: 

 

 

 

Р.б

р. 
ВРСТЕ НАБАВКЕ  ВРСТА ПОСТУПКА 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

НАБАВКЕ (КМ)-без 

ПДВ-а 

1. Систематски љекарски преглед радника 

Поступак додјеле 

уговора о услугама из 

Анекса 2, дио Б 

50.000,00 

3. Осигурање возила Отворени поступак 200.000,00 

7. Комуналне услуге  Изузеће од ЗЈН 150.000,00 

8. Поштанске услуге Изузеће од ЗЈН 100.000,00 

9. Телекомуникационе услуге Отворени поступак 250.000,00 

10. Обнављање Microsoft лиценци Отворени поступак 300.000,00 

11. 
Превентивна здравствена заштита 

(дератизација, дезинфекција, дезинсекција) 

Поступак додјеле 

уговора о услугама из 

Анекса 2, дио Б 

60.000,00   

13. 
Изнамљивање и потпуно одржавање МФ 

уређаја А4 и А3 формата 
Отворени поступак 150.000,00 

15. 

Одржавање апликативног софтвера за 

пословни информациони систем(кадровска 

евиденција и зараде) 

Преговарачки поступак 100.000,00 

16. Одржавање SCADA система-софтверски дио Отворени поступак 60.000,00 

18. Сервисирање теретних возила типа “FIAT“  
Отворени поступак 

80.000,00 

19. Сервисирање теретних возила типа “IVECO“  
 

Отворени поступак 80.000,00 

20. Сервисирање возила типа “LADA“  
 

Отворени поступак 80.000,00 

21. Сервисирање возила типа “ŠKODA“  
 

Отворени поступак 60.000,00 

23. Сервисирање возила типа “GAZ“  
 

Отворени поступак 60.000,00 

26. 

 

                                                                           

Израда локациских услова УТУ,ревизија 

пројеката ЕЕО,надзор и технички пријем 

објеката  

Отворени поступак 80.000,00 

27. Верификација бројила електричне енергије Преговарачки поступак 100.000,00 

33. 

Непланирано интервентно и хаваријско 

одржавање и прокрес 

 

    Отворени поступак           200.000,00 



 

34. 

Услуга поправке хидрауличних 

платформи и надоградње на возила 

 

Отворени поступак 60.000,00 

35. Услуга постпродукционе подршке-САП ЗЈН            450.000,00 

36. 

Закупа, надоградње и одржавања 

софтверског рјешења за подршку 

пословним процесима оператора  

дистрибутивног система 

Преговарачки поступак           1.200.000,00 

41. 

Одржавање уређаја за климатизацију 

просторија Дирекције и                               

TЈ „Електродистрибуција„ Коз.Дубица 

Отворени поступак 70.000,00 

45. 

Услуга медијског праћења  пословних 

активности предузећа путем ТВ медија 

 

Поступак додјеле 

уговора о услугама из 

Анекса 2, дио Б 

50.000,00 

50. 

Услуга реконструкција и санација постојећих 

монтажно-бетонских и компактних 

грађевинско монтажних елемената за ЕЕ 

објекте, као и набавка  и уградња нових 

Отворени поступак 500.000,00 

51. 

Услуге одржавања хигијене и чишћења 

пословних просторија предузећа по свим 

теренским локацијама 

Отворени поступак 450.000,00 

52. 

Услуга физичког обезбјеђења 

објеката,дежурни оперативни 

центар,одржавање контроле радног времена и 

GPS возила 

Отворени поступак 600.000,00 

55. Услуге поправка реклозера Отворени поступак 50.000,00 

58. 

Остало(санитарни преглед радника, 

испитивање електроизолационе                опреме, 

испитивање ватродојавног система, 

унапређење знања запослених из области МРС 

,финансија и јавних набавки, специјалистичка 

обука радника, хотелске и ресторанске услуге, 

правне услуге, испитивање намирница, ауто-

електричарске услуге,   ауто-механичарске 

услуге, ауто-лимарске услуге, прање возила, 

вулканизерске услуге, услуге  дезинфекције 

радних простора по радним јединицама услед 

COVID19,услуге сервиса система за гријање 

по објектима предузећа,сервис апарата у 

Ресторанима      Друштвене исхране), итд.  

 

Директни споразуми,  

Поступци додјеле 

уговора о услугама из 

Анекса 2, дио Б 

440.000,00 


