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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) и члана 48. став 1. тачка 7. 
Статута Матичног предузећа, на Препоруку Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са 

препоруком за додјелу уговора о набавци број: 1.1/03/1-1564-7/18 од 25.09.2018. године, у 
поступку јавне набавке грађевинско занатских радова на санацији надстрешнице на 

унутрашњем паркингу Управне зграде МХ ЕРС-а у, за потребе МХ "ЕРС"-а, Управа Друштва на 

сједници одржаној 11.04.2019. 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: 1.1/03/1-818-9/19 од 25.09.201.8. године и уговор за јавну 
набавку грађевинско занатских радова на сангцији надстрешнице на унутрашњем паркинrу 

Управне зграде МХ ЕРС-а у, за потребе МХ "ЕРС"-а додјељује се понуђачу "Поробић" до.о. 

Требиње који је доставио најнижу цијену, по Понуди број: 30/19 од 05.04.2019. године, у 
износу од 14.869,08 км без пдв-а. 

Члан 2. 
Приједлог уговора доставиће се на потпис изабраном понуђачу "Поробић" д.о.о. 

Требиње, по коначности ове одлуке. 

Члан 3. 
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за комерцијалне послове и 

Дирекција за инвестиције. 

Члан 4. 
Ова одлука објавиће 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 s. 
Ова одлука ступа на снагу по коначности исте 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 јавне 

набавке грађевинско занатских радова на санацији надстрешнице на унутрашњем паркингу 

Управне зграде МХ ЕРС-а у Требињу за потребе МХ "ЕРС"-а, број: 1.1/03/1-818-1/19 од 
20.03.2019. године 

Јавна набавка је проведена методом конкурентског захтјева у складу са одредбама 

члана 88. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ 39/14). 

Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки под бројем 385-7-1-89-
3-24/19 од 29.03.2019. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 15.000,00 КМ (словима: 

петнаестхиљада КМ}. 

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

1.1/03/1-818-2/18 од 25.03.2019. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 11.04.2019. године, Извјештај о раду са 

препоруком за додјелу уговора о набавци број: 1.1/03/1-818-9/19 од 10.04.2019. године, са 
препоруком о избору најповољнијег понуђача у конкурентском захтјеву јавне набавке 

грађевинско занатских радова на санацији надстрешнице на унутрашњем паркингу Управне 

зграде МХ ЕРС-а у Требињу, за потребе МХ "ЕРС"-а. 
У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање и оuјену приспјеле понуде, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено да је пристигла једна понуда, која је благовремено 

за примљена. 

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

правилно и потпуно, извршила оuјену квалификованости кандидата те оцјену приспјеле 

понуде, у складу са критеријумима из одлуке о покретању поступка набавке грађевинско 

занатских радова на санацији надстрешнице на унутрашњем паркингу Управне зграде МХ 

ЕРС-а у Требињу, за потребе МХ "ЕРС"-а. 
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, 

подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је понуђач доставио слиједећу 

понуду: 

Укупна цијена 
Укупна цијена са 

Редни број понуде 
Понуђени урачунатим 

омотнице Назив понуђача (без 
попуст попустом( без 

понуде индиректних 
индиректних пореза) 

пореза) 

1. 
"Поробић" д.о.о. 14.869,08 км НЕ 14.869,08 км 

Требиње 

Комисија за набавке је након јавног отварања понуда, на затвореном састанку дана 

09.04.2019. године, у 13:00 часова, започела са радом дана и приступила провјери 



валидности достављених докумената, тј. утврђивању квалификованости понуђача, 

достављања тражених доказа и исправности достављене понуде у складу са захтјевом из 

тендерске документације . 

У раду комисије извршено је оuјењивање валидне понуде понуђача "Поробић" д.о.о. 

Требиње. 

Критеријум за оuјењивање понуде је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 

Комисија је извршила оuјену понуде и утврдила да је у складу са Тендерским 

документом, најнижу цијену за набавку грађевинско занатских радова на санацији 

надстрешнице на унутрашњем паркингу Управне зграде МХ ЕРС-а у Требињу доставио 

понуђач"Поробић" д.о.о. Требиње по Понуди број: 30/19 од 05.04.2019. године у износу од 
14.869,08 км без ПДВ-а. 

Утврђено је да је "Поробић" д.о. о. Требиње 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 понуду број : 30/19 од 05.04.2019. године у износу од 

14.869,08 км без пдв-а. 
Из наведених разлога, 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} и члана 48. став 1. тачка 7. Статута Матичног предузећа, одлучено је као у члану 1 и 2. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у складу са одредбама члана 101. став S. 
Закона о јавним набавкама, у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке, на начин прописан 
одредбама члана 99. Закона о јавним набавкама. 

Доставити: 

Понуђачима, 

Комисији за набавке, 

Дирекцији за комерцијалне послове, 

Архиви а/а. 
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