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На основу члана 70. става (1), (2), (З) и (6) Закона о јавним набавкама ( " Сл. гласник БиХ", 

број З9/14} примјеном критеријума најниже цијене у складу са одредбама члана 64. став 

1. тачка б) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број З9/14} и члана 48. став 1. 

тачка 7. Статута Матичног предузећа , на Препоруку Дирекције за економско-финансијске 

и комерцијалне послове број : ИНТ 1117 /19 од 10.05.2019. године, у поступку јавне 

набавке услуга истицања визуелних обиљежја МХ ЕРС-а током одржавања Купа 

Републике Српске и Републичког првенства које организује Клуб ритмичке гимнастике 

" Allegro", Управа Друштва , доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 

Прихвата се Препорука Дирекције за економско-финансијске и комерцијалне послове 

број : ИНТ 1117/19 од 10.05.2019. године на основу Извјештаја о раду са препоруком за 

додјелу уговора о набавци број : 1.1/ОЗ/1-528-17 /19 од 10.05.2019. године и уговор за 

јавну набавку услуга истицања визуелних обиљежја МХ ЕРС-а током одржавања Купа 

Републике Српске и Републичког првенства које организује Клуб ритмичке гимнастике 

" Allegro", који је доставио најнижу цијену по коначној Понуди број 528/19 од 2З .04 . 2019 . 

године у износу од 5.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Члан 2. 

Приједлог уговора доставит ће се на потпис изабраном понуђачу Клуб ритмичке 

гимнастике " Allegro" Бања Лука, након обавјештења о избору најповољније понуде, у 

складу са чланом 98. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама ( " Сл . гласник БиХ", број 

З9/14) . 

Члан З. 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за економско-финансијске и 

комерцијалне послове и Управа Матичног предузећа. 



Члаw 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 (б) 

Закона о јавним набавкама . 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама. 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке о покретању поступка набавке 

услуга истицања визуелних обиљежја МХ ЕРС-а током одржавања Купа Републике Српске 

и Републичког првенства које организује Клуб ритмичке гимнастике "Allegro", број : 

1.1/ОЗ/1-528-1/19 од 22.02.2019. године. 

Јавна набавка је проведена методом преговарачког поступка без објаве обавјештења у 

складу са одредбама члана 21. став 1. тачка ц) Закона о јавним набавкама (Службени 

гласник БиХ 39/14), због суштинских, доказивих техничких разлога и због разлога који се 

односе на заштиту ексклузивних права, јер се уговор може додијелити само одређеном 

Извршиоцу - Клуб ритмичке гимнастике "Allegro" Бања Лука , који има ексклузивна права 

за вршење предметних услуга. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 5.000,00 КМ (словима: nетхиљада 

КМ). 

Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења је објављена на сајту МХ 

ЕРС под бројем 1.1/03/1-528-5/19 од 01.03 .2019. године . 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број : 

1.1/03/1-528-2/19 од 25.02.2019. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 10.05.2019. године, Извјештај о раду са 

препоруком за додјелу уговора о набавци број : 1.1/03/1-528-16/19 од 10.05 .2019. године, 
са препоруком о избору најповољнијег понуђача у преговарачком поступку без објаве 

обавјештења за јавну набавку услуга истицања визуелних обиљежја МХ ЕРС-а током 

одржавања Купа Републике Српске и Републичког првенства које организује Клуб 

ритмичке гимнастике "Allegro". 

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 достављена једна понуда, која је 

благовремено запримљена . 



У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Ком исија , 

правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости кандидата те оцјену приспјеле 

коначне понуде, у складу са критеријумима из Одлуке о покр!=!тању поступка набавке 

услуга истицања визуелних обиљежја МХ ЕРС-а током одржавања Купа Републике Српске 

и Републичког првенства које организује Клуб ритмичке гимнастике 11Allegro 11 
- 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 

најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, п одзаконским 

актима, интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је понуђач Клуб ритм ичке гимн асти ке 

,,Allegro11 
Бања Лука доставио коначну понуду број 528/19 од 2З .04.2019 . годи не у и з н осу 

од 5.000,00 КМ без ПДВ-а . 

Оцјеном понуде утврђено је да је Клуб ритмичке гимнастике ,,Allegro" Бања Лука 

задовољио тражене квалификационе услове за учешће у поступку предметне набавке, 

примјењујући критеријум за додјелу уговора утврђен у Одлуци о покретању поступка 

набавке и тендерској документацији - најнижу цијену, доставио прихватљиву кона ч н у 

понуду број 528/19 од 23 .04.2019. годи не у износу од 5.000,00 КМ без ПДВ ·а . 

Из наведених разлога, на основу члана 70. става (1), (2), (З) и (6) Закон а о ј а вн им 

набавкама ( 11 Сл . гласник БиХ", број З9/14) примјеном критеријума најниже циј ене у складу 

са одредбама члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама ( 11 Сл . гласни к БиХ", број 

З9/14) и члана 48. став 1. тачка 7. Статута Матичног предузећа, одлучено је као у члану 1. и 

2. ове Одлуке . 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у складу са одредбама чл а на 101. став 5. 

Закона о јавним набавкама , на начин прописн одредбама члана 99. Закона о Ја вним 

набавкама . 
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Дирекцији за економско-финансијске и комерцијалне послове, 

Архиви а/а . 


