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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. става 1., 3. и 6., члана 90. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник БиХ", број З9/14), члана 6. став 1. Правилника о поступку директног 
споразума ( 11 Сл. гласник БиХ", број 90/14), члана 7. став 6. Правилника о условима и начину 
провођења поступка директног споразума за јавну набавку роба, услуга и радова број: 

1.1/01-З74-2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тачка 7. Статута, на Препоруку 
Дирекције за економско-финансијске и комерцијалне послове, број : ИНТ 64/21 од 

12.01.2021. године, у поступку јавне набавке услуга одржавања аплкације за обрачун 

дебаланса у систему подстицаја, Управа Друштва на основу Закључка број: 01-120-1/21 од 
13.01.2021. године, доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 
Прихвата се Препорука Дирекције за економско-финансијске и комерцијалне послове, број: 

ИНТ 64/21 од 12.01.2021. године и уговор за јавну набавку услуга одржавања аплкације за 
обрачун дебаланса у систему подстицаја, додјељује се понуђачу "Ранко Мандић" ЈМБГ 

160297615З158 Требиње, по Понуди која је на протоколу уговорног орган а евиденти рана 

под бројем: 03/1-89-2/21од12.01.2021. године, у износ у од 5.400,00 КМ без ПДВ-а . 

Члан 2. 
Уговор ће се доставити изабраном понуђачу "Ранко Мандић" ЈМБГ 160297615З158 Требиње. 

Члан З. 

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

комерцијалне послове и Дирекција за дистрибуцију. 

Члан 4. 
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници www.ers.ba, истовремено са упућивањем 

понуђачу који је учествовао 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 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 

одржавања аплкације за обрачун дебаланса у систему подстицаја, број : ОЗ/1-З21З-1/20 од 

ЗО.12.2020. године. 
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Јавна набавка је проведена поступком директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 5.400,00 КМ. 

Писмени Позив за доставу коначне цијене упућен је понуђачу 11 Ранко Мандић" ЈМБГ 
1602976153158 Требиње , број: 03/1-89-1/21од11.01. 2021. године. 

Након достављене понуде од понуђача 11 Ранко Мандић" ЈМБГ 1602976153158 Требиње, која 

је на протоколу уговорног органа евидентирана под бројем: 03/1-89-2/21 од 12.01.2020. 
године у износу од 5.400.00 КМ без ПДВ-а, Дирекција за економско-финансијске и 

комерцијалне послове доставила је дана 12.01.2021. године Препоруку Управи да донесе 
одлуку о додјели уговора у предмету набавке услуга одржавања аплкације за обрачун 

дебаланса у систему подстицаја. 

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

економско-финансијске и комерцијал не послове, правилно извршила оцјену приспјеле 

понуде. 

У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није нашла разлоге, неправилности 

нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Дирекције 

за економско-финансијске и комерцијалне послове. 

Из наведених разлога, на основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. става 1., 3. и 6., члана 90. 
Закона о јавним набавкама (11 Сл. гласник БиХ", број 39/14), члана 6. став 1. Правилника о 
поступку директног споразума (,, Сл. гласник БиХ", број 90/14), члана 7. став 6. Правилника о 
условима и начину провођења поступка директног споразума за јавну набавку роба, услуга и 

радова број: 1.1/01-374-2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тачка 7. Статута 

Матичног предузећа, одлучено је као у члану 1. и 2. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

У складу са одредбама члана 7. став 7. Правилника о условима и начину провођења поступка 
директног споразума за јавну набавку роба, услуга и радова број : 1.1/01-374-2/15 од 
26.02.2015. године, против ове Одлуке не може се изјавити жалба. 

ЗА УПРАВУ ДРУШТВА 

о г директора 

Лук е р1овић, дипл.маш.инж. 

Доставити: 
1,7 ~ 

Понуђачу, 

Дирекцији за економско-финансијске и комерцијалне послове, 

Архиви а/а. 
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