
Бро : ОЗ/1-401-4/21 

Мјешовити Холдинг 

"Електропривреда Републике Српске" 
Матично предузеће, а.д. Требиње 

МХ"ЕРС"-МПо.д. Требиње СтепеСтепанавићаб.б. 89101 Требиње 
Тел: +387 {59) 277101; Факс: +387 (59) 2 77120 www. е~.Ьо E-mail: elektraprivredo@ers.Ьa 

ЈИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006 

Дат м: 19.02.2021. године Ј 

На снову члана 64. став 1. тачка б}, члана 70. става 1., З. и 6., члана 90. Закона о јавни 
наб вкама (" Сл. гласник БиХ", број З9/14), члана 6. став 1. Правилника о поступку директно 
спо азума ("Сл. гласник БиХ", број 90/14}, члана 7. став 6. Правилника о условима и начин 
пр вођења поступка директног споразума за јавну набавку роба, услуга и радова број : 

1.1 О1-З74-2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тачка 7. Статута, на Препорукi 
Ди екције за економско-финансијске и комерцијалне послове ИНТ-461/21 од 16.02.202 . 
го не, у поступку јавне набавке услуга интерфејса САП-а са билингом (креирање погона 

скл дишнх локација), Управа Друштва на сједници одржаној дана 16.02.2021. године доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 
Пр хвата се Препорука Дирекције за економско-финансијске и комерцијалне послове ИНТ-

46 /21 од 16.02.2021. године и уговор за јавну набавку услуга интерфејса САП-а са билинго~ 
(к еирање погона и складишнх локација}, проведен поступком директног споразум6, 
до ·ељује се понуђачу " Проинтер ИТСС" д.о.о. из Бања Луке, по Понуди која је на протоко1у 

уг ворног органа евидентирана под бројем : ОЗ/1-401-З/21од12.02 . 2021 . године, у износу 1д 
6. 00,00 КМ без ПДВ-а. 

Члан 2. 
вор ће се доставити на потпис изабраном понуђачу "Проинтер ИТСС" д.о.о. из Бања Лук . . 

1 

Члан 3. 
извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за економско - финансијск и 

к мерцијалне послове и Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купац у 

Члан 4. 
О а одлука објавит ће се на wеб-страници www.ers.ba, истовремено са упућивањ м 

п нуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6} Закон · о 

ј вним набавкама. 

Члан 5. 
ва одлука ступа на снагу по коначности исте и доставља се понуђачу који је учествовар у 

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

Регџстровоно код Основног Судо у Требињу, Рјешењем број 062-О-РЕГ-18-000517 од 20.12.2018 .год., под 
матичним регистарским бројем 01756192 

Жиро рочуни: 

ЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука: 5Б2-008-00000195-03, Нова банка а.д. Боња Лука: 555-009-00003093-95 
Сбербонк о.д. Бањо Лука: 5Б7-443-10000445-42, Uni Credit Bonk а.д. Бањо Луко: 551-030-00010905-37, 

Комерцијална бонка а.д. Бања Лука: 571-080-00000045-88, /nteso Sanpaalo banka" д.д. Сарајево: 154-921-
20097590-97 
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Образложење 

пак јавне набавке покренут је доношењем Закључка Управе Матичног предузећа о 
тању поступка услуга интерфејса САП-а са билингом (креирање погона и складишнх 

ија), број : 01-354-1/21од03.02.2021. године. 

Јавн набавка је проведена поступком директног споразума . 

Про ијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је до 6.000,00 КМ . 

Пис ени Позив за доставу понуде упућен је понуђачу 11Проинтер ИТСС" д.о .о . из Бања Луке, 

бро: 03/1-401-2/21 од 05.02.2021. године. Након достављене понуде од "Проинтер ИТСС' 
д.о . . из Бања Луке, која је на протоколу уговорног органа евидентирана под бројем: ОЗ/1 
401 З/21 од 12.02.2021. године у износу од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, Дирекција за економско I 
фи ансијске и комерцијалне послове доставила је дана 16.02 . 2021 . године Препоруку Управ~ 

да онесе одлуку о додјели уговора у предмету јавне набавке услуга интерфејса САП-а с' 

би ингом (креирање погона и складишнх локација) . 

У оступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Дирекција з~ 

ек номско - финансијске и комерцијалне послове, правилно извршила оцјену приспјел~ 
по уде, у складу са критеријумима из Захтјева за набавку Дирекција за јавно снабдијевањЬ 
ел ктричном енергијом купаца у РС. У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва 

ни е нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ ~а 

не рихватање Препоруке Дирекције за економско - финансијске и комерцијалне послове. 

Из наведених разлога, на основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. става 1., З. и 6., члана 9

1

0. 
За она о јавним набавкама {11Сл. гласник БиХ", број 39/14), члана 6. став 1. Правилника о 
п ступку директног споразума (11Сл. гласник БиХ", број 90/14), члана 7. став 6. Правилника о 
ус овима и начину провођења поступка директног споразума за јавну набавку роба, услуга и 

р дова број: 1.1/01-374-2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тачка 7. Стату~а 
М тичног предузећа, одлучено је као у члану 1. и 2. 

остављено: 

Понуђачу, 

Дирекцији за економско - финансијске и комерцијалне послове, 

Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у РС 

Архиви а/а. 
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