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Број: 1.1/03/1‐127‐19/19 
Датум: 19.02.2019. године 
 
На основу члана 70. става (1), (2), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 
39/14) примјеном критеријума најниже цијене у складу са одредбама члана 64. став 1. тачка 
б) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 48. став 1. тачка 7. и 95. 
Статута Матичног предузећа и члана 4. Споразума о заједничкој  јавној набавци банкарских 
услуга  за  пословну  2019.,  2020.  и  2021.  годину,  које  обухватају  услуге  платног  промета  у 
земљи,  услуге  платног  промета  у  иностранству,  остале  банкарске  услуге  број: 1.1/01‐1853‐
39/18 од 13.11.2018. године, на Препоруку Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са 
препоруком за додјелу уговора о набавци број: 1.1/03/1‐127‐18/19 од 07.02.2019. године, у 
поступку  заједничке  јавне  набавке  банкарских  услуга  за  период  2019.‐2021.  година  за 
потребе   Мјешовитог  Холдинга  "Електропривреда РС" Матично предузеће  а.д.    Требиње и 
зависних  предузећа  из  састава  МХ  ЕРС‐а,  Управа  Друштва  на  сједници  одржаној  дана 
14.02.2019. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

Члан 1. 
Прихвата  се  Препорука  Комисије  за  јавну  набавку  из  Извјештаја  о  раду  са  препоруком  за 
додјелу уговора о набавци број: 1.1/03/1‐127‐18/19 од 07.02.2019.  године и уговор за  јавну 
набавку  банкарских  услуга  за  период  2019.‐2021.  година,  за  потребе  Матичног  и  свих 
зависних  предузећа  у  саставу МХ  „ЕРС“  (Матично  предузеће  а.д.  Требиње,  З.П.  „Рудник  и 
Термоелектрана  Гацко“  а.д.  Гацко,  З.П.  „Рудник  и  Термоелектрана  Угљевик“  а.д.  Угљевик, 
З.П. „ХE на Дрини“ а.д. Вишеград, З.П. „ХЕ на Требишњици“ а.д. Требиње, З.П. „ХЕ на Врбасу“ 
а.д.  Мркоњић  Град,  З.П.  „Електрокрајина“  а.д.  Бањалука,  З.П.  „Електро‐Бијељина“  а.д. 
Бијељина,  З.П.  „Електро  Добој“  а.д.  Добој,  З.П.  „Електро‐Херцеговина“  а.д.  Требиње,  З.П. 
„Електродистрибуција“  а.д.  Пале,  З.Д.  „ИРЦЕ“  а.д.  Источно  Сарајево,  ХЕ  Дабар  д.о.о. 
Требиње,  Термо  Нова  д.о.о.  Угљевик  и  ХЕ  Бук  Бијела  д.о.о.  Фоча)  додјељује  понуђачима: 
Комерцијална  банка  а.д.  Бања  Лука,  Intesa  Sanpaolo  banka  д.д.  БиХ,  НЛБ  банка  а.д.  Бања 
Лука, Нова банка а.д.  Бања Лука, Sberbank  а.д.  Бања Лука и Unicredit Bank  а.д.  Бања Лука, 
који  су  доставили  најнижу  цијену,  за  процјењени  број  јединица,  по  коначним  понудама  у 
износу од 138.050,00 КМ без ПДВ‐а, за период од три године. 
 

Члан 2. 
Сваки од Уговорних органа (сва предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда 
Републике  Српске“)  ће,  у  складу  са  одредбама  члана  8.  Споразума  о  заједничкој  јавној 
набавци  банкарских  услуга  за  пословну 2019., 2020.  и 2021.  годину,  које  обухватају  услуге 
платног промета у  земљи,  услуге платног промета у иностранству,  остале банкарске услуге 
број:  1.1/01‐1853‐39/18  од  13.11.2018.  године,  закључити  оквирне  споразуме  и  уговоре  о 
међусобним правима и обавезама у складу са прхваћеним понудама. 
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Приједлог оквирног споразума и уговора доставит ће се на потпис изабраним понуђачима, 
по коначности ове одлуке. 
 

Члан 3. 
За  извршење  ове  одлуке  задужује  се  и  овлашћује  Дирекција  за  комерцијалне  послове 
Матичног  предузећа  и  Уговорни  органи  (сва  предузећа  у  саставу  Мјешовитог  Холдинга 
„Електропривреда Републике Српске“). 
 
 

Члан 4. 
Ова  одлука  објавит  ће  се  на  wеб‐страници  www.ers.ba,  истовремено  са  упућивањем 
понуђачима  који  су  учествовали  у  поступку  јавне  набавке,  у  складу  са  чланом  70.  став  (6) 
Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу по коначности исте. 
 

Образложење 
 
Поступак  јавне набавке покренут је доношењем Одлуком о покретању поступка заједничке 
јавне  набавке  банкарских  услуга  за  пословну  2019.,  2020.  и  2021.  годину,  које  обухватају 
услуге платног промета у земљи, услуге платног промета у иностранству и остале банкарске 
услуге, број: 1.1/01‐1853‐40/18 од 13.11.2018. године. 
 
Јавна  набавка  је  проведена  методом  преговарачког  поступка  са  објавом  обавјештења  у 
складу  са  одредбама  члана 20.  став 2.  Закона  о  јавним набавкама  (Службени  гласник БиХ 
39/14),  гдје  је  предвиђено  да  се  Уговор  о  јавној  набавци  услуга  може  закључити  у 
преговарачком поступку с објавом обавјештења ако су предмет набавке услуге из Анекса  II 
Дио  А  категорије  6  овог  закона  чији  се  опис  предмета  набавке  не  може  одредити  са 
довољном прецизношћу, па уговор није могуће закључити избором најповољније понуде у 
отвореном или ограниченом поступку набавке. 
 
Процијењена  вриједност  јавне  набавке  без  ПДВ‐а  је  780.000,00  КМ  (словима: 
седамстотинаосамдесетхиљада КМ), за период од 36 мјесеци. 
 
Информација  о  преговарачком  поступку  без  објаве  обавјештења  је  објављена  на  порталу 
јавних набавки под бројем 385‐3‐2‐95‐3‐56/18 од 28.11.2018. године. 
 
Комисија  за  јавну  набавку  у  предмету  набавке  банкарских  услуга  зa  пeриод  2019.  ‐  2021. 
година за потребе МХ ЕРС‐а, именована  je Рјешењем о именовању Комисије за провођење 
поступка  заједничке  јавне  набавке  банкарских  услуга  за  период  2019.‐2021.  година  број: 
1.1/03/1‐1939‐1/18 од 13.11.2018. године. Рјешењем je Комисији дато овлашћење и утврђена 
обавеза  да  спроведе  поступак  набавке  методом  преговарачког  поступка  са  објавом 
обавјештења  у  складу  са  Законом  о  јавним  набавкама  (Службени  гласник  БиХ  39/14),  те 
достави извјештај о раду Управи Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” 
Матично предузеће а.д. Требиње, са препоруком за додјелу уговора и разлозима издавања 
такве препоруке. 
 
Комисија  за  јавну  набавку,  након  проведеног  поступка  јавне  набавке,  доставила  је  дана 
07.02.2019.  године,  Извјештај  о  раду  са  препоруком  за  додјелу  уговора  о  набавци  број: 
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1.1/03/1‐127‐18/19 од 07.02.2019. године, са препоруком о избору најповољнијих понуђача у 
преговарачком  поступку  са  објавом  обавјештења  за  јавну  набавку  банкарских  услуга  за 
период 2019.‐2021. година. 
 
У  поступку  по  Извјештају  је  утврђено  да  је  Комисија  за  јавну  набавку  благовремено  и 
правилно  извршила  отварање  и  оцјену  приспјелих  коначних  понуда,  о  чему  је  сачинила 
одговарајуће  записнике,  у  којима  је  утврђено  да  је  достављено  седам  понуда,  које  су 
благовремено запримљене.  
 
У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 
потпуно,  извршила  оцјену  квалификованости  кандидата  те  оцјену  приспјелих  коначних 
понуда,  у  складу  са  критеријумима  из  Одлуке  о  покретању  поступка  заједничке  јавне 
набавке  банкарских  услуга  за  пословну 2019.,  2020.  и  2021.  годину,  које  обухватају  услуге 
платног промета у земљи, услуге платног промета у иностранству и остале банкарске услуге, 
број: 1.1/01‐1853‐40/18 од 13.11.2018. године ‐ најнижа цијена.  
 
У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није нашла разлоге, неправилности 
нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије 
за јавну набавку.  
 
Наиме,  у поступку  је оцијењено да  је Комисија у  свему правилно поступила те да  је избор 
најповољнијих  понуђача  извршен  у  складу  са  Законом  о  јавним  набавкама,  подзаконским 
актима, интерним актима и тендерском документацијом. 
 
Увидом  у  приложену  документацију,  неспорно  је  да  су  понуђачи  доставили  слиједеће 
коначне понуде, на основу којих је сачињена ранг листа: 

Р.б.  Понуђач 

Понуђена 
коначна 

евалуациона 
цијена  

Датум 
коначне 
понуде 

Број 
коначне 
понуде 

1 
Комерцијална банка а.д. 
Бања Лука  

138.050,00 КМ  04.02.2019.  1 

2 
Intesa Sanpaolo banka д.д. 
БиХ 

138.050,00 КМ  04.02.2019.  2 

3  НЛБ банка а.д. Бања Лука   138.050,00 КМ  04.02.2019.  3 

4  Нова банка а.д. Бања Лука   138.050,00 КМ  01.02.2019.  4 

5  Sberbank а.д. Бања Лука  138.050,00 КМ  07.02.2019.  5 

6 
Unicredit Bank а.д. Бања 
Лука 

138.050,00 КМ  05.02.2019.  6 

 

Оцјеном  понуда  утврђено  је  да  су  сви  понуђачи  задовољили  тражене  квалификационе 
услове за учешће у поступку предметне набавке,  те  је примјењујући критеријум за додјелу 
уговора утврђен у Одлуци о покретању поступка заједничке јавне набавке банкарских услуга 
за  пословну  2019.,  2020.  и  2021.  годину,  које  обухватају  услуге  платног  промета  у  земљи, 
услуге платног промета у иностранству и остале банкарске услуге ‐ најнижу цијену, утврђено 
да  су  Комерцијална  банка  а.д.  Бања  Лука,  Intesa  Sanpaolo  banka  д.д.  БиХ,  НЛБ  банка  а.д. 
Бања Лука, Нова банка а.д.  Бања Лука, Sberbank  а.д.  Бања Лука и Unicredit Bank  а.д.  Бања 
Лука, понудили најнижу цијену, за процјењени број јединица, за набавку банкарских услуга 
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за период 2019.‐2021. година за потребе МХ ЕРС‐а, у износу од 138.050,00 КМ, по слиједећим 
појединачним цијенама: 
 

 

Опис услуге 

Јед 

мјере 

Јединична 

цијена 

(КМ или %) 

1  2  4 

1.Услуге платног промета у земљи  хххххх хххххх 

1.1 Прилив на рачун   Налог  0,00 

  1.2. Плаћање са рачуна  хххххх  Хххххх 

         1.2.1. Трансакције у корист рачуна у оквиру банке  хххххх Хххххх 

            1.2.1.1.    до  500 КМ  Налог  0,10 

            1.2.1.2. 500,01‐3.000 КМ  Налог  0,20 

            1.2.1.3.   3.000,01 – 10.000  КМ  Налог  0,50 

            1.2.1.4.   преко 10.000  КМ  и сви хитни налози  Налог  0,50 

          1.2.2. Трансакције у корист рачуна у другим банкама  хххххх Хххххх 

             1.2.2.1.    до  500 КМ  Налог  0,30 

             1.2.2.2.   500,01‐3.000 КМ  Налог  0,80 

             1.2.2.3.   3.000,01 – 10.000  КМ  Налог  1,50 

             1.2.2.4.   преко 10.000  КМ  и сви хитни налози  Налог  4,00 

         1.2.3. РТГС – хитне трансакције  Налог  4,00 

  1.3. Послови са готовином  хххххх Хххххх 

         1.3.1. уплата готовине на рачун  КМ  0,00 

         1.3.2. подизање готовине са рачуна           КМ  0,10% 

         1.3.3. Уплата физичких лица за утрошену ел. енергију  хххххх Хххххх 

            1.3.3.1. до 50 КМ  Налог  0,20 

            1.3.3.2. преко 50 КМ  Налог  0,30 

  1.4. Електронско банкарство    хххххх Хххххх 

         1.4.1. Трансакције у корист  рачуна у оквиру банке   хххххх Хххххх 

            1.4.1.1.    до 500 КМ  Налог  0,30 

            1.4.1.2. 500,01‐3.000 КМ  Налог  0,30 

            1.4.1.3.   3.000,01 – 10.000  КМ  Налог  0,50 

            1.4.1.4.   преко 10.000  КМ и сви хитни налози  Налог  0,50 

          1.4.2. Трансакције у корист рачуна у другим банкама  хххххх Хххххх 

             1.4.2.1.    до 500 КМ  Налог  0,30 

             1.4.2.2.   500,01‐3.000 КМ  Налог  0,50 

            1.4.2.3.  3.000,01 – 10.000  КМ  Налог  1,50 



 
5/6

 

Опис услуге 

Јед 

мјере 

Јединична 

цијена 

(КМ или %) 

1  2  4 

             1.4.2.4.   преко 10.000  КМ  Налог  4,00 

         1.4.3. РТГС – хитне трансакције  Налог  4,00 

  2. Услуге платног промета у иностранству  хххххх Хххххх 

   2.1 Лоро дознаке – Наплата  хххххх  Хххххх 

         2.1.1. са рачуна  КМ  0,00 

   2.2 Ностро дознаке – Плаћање  хххххх  Хххххх 

         2.2.1. на рачуне  КМ 

 
0,02% 

         2.2.2 минимална провизија  Налог  20,00 

         2.2.3. максимална провизија 
Налог  100,00 

  2.3. Послови са готовином  хххххх  Хххххх 

         2.3.1. полог ефективног страног новца 
КМ  0,00 

         2.3.2. исплата ефективног страног новца  КМ  0,00 

  2.4. Откупи и конверзије  хххххх  Хххххх 

         2.4.1. ЕУР у КМ и КМ и ЕУР  КМ  0,00 

         2.4.2. не ЕУР валуте у КМ и обрнуто  КМ  0,00 

  2.5. Електронско банкарство са иностранством  хххххх  Хххххх 

     2.5.1. Ностро дознаке – плаћање  
хххххх  Хххххх 

         2.5.1.1. на рачуне  КМ  0,02% 

         2.5.1.2. минимална провизија 
Налог  20,00 

         2.5.1.3. максимална провизија 
Налог  100,00 

    3. Остале  услуге 

 
хххххх Хххххх 

  3.1. отварање рачуна 

 
Комад  0,00 

  3.2. вођење рачуна 

 
Комад  3,00 

  3.3. достава редовних извода на шалтеру Банке или Е‐маилом 

 
Комад  0,00 

  3.4. израда ванредних извода  Комад  0,00 

      3.5. достава извода у халцом (или еквивалентном) формату 

 
Комад  0,00 

  3.6. издавање потврда о стању, ликвидности,  

         солвентности и сл. 
Комад  0,00 




