
Б ој: 03/1-1274-З/21 

Мјешовити Холдинг 

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

МХ"ЕРС" ·МП о.д. Требиње Степе Степановића 6.6. 89101 Требиње 
Тел: +387 (59) 277101; Фокс: +387 (59) 277120 www.ers.bo E-rnoil: elektroptivredo@ers.Ьo 

ЈИБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006 

Д тум : 25.05.2021. године 

Н основу члана 64. став 1. тачка 6), члана 70. става 1., 3. и 6., члана 90. Закона о јавним 

1 

1 

1 

н бавкама ("Сл . гласник БиХ", број 39/14), члана 6. став 1. Правилника о поступку директног 1 

с .1оразума (11Сл. гласник БиХ", број 90/14), члана 7. став 6. Правилника о условима и начину 
п~овођења 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, на Препоруку 
Д рекције за економско финансијске и комерцијалне послове број: ИНТ 1633/21 од 1 

18 05.2021. године, у поступку јавне набавке недостајућег намјештаја за МХ "ЕРС" Матично 

пр дузеће а .д. Требиње - канцеларија у Бања Луци, Управа Друштва на сједници одржаној 

да а 19.05.2021. године доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1. 
Пр11.1хвата се Препорука Дирекције за економско финансијске и комерцијалне послове од 

18.Ъ5 . 2021 . године и уговор за јавну набавку недостајућег намјештаја за МХ "ЕРС" Матично 
прЈдузеће а .д. Требиње - канцеларија у Бања Луци, проведен поступком директног 
спо азума, додјељује се понуђачу СЗЗР 11 Ивер Тим" Приједор, по Понуди која је на протоколу 

уго орног органа евидентирана под бројем: ОЗ/1-1274-3/21 од 20.04.2021. године, у износу 

од .7ЗО,ОО КМ без ПДВ-а . 

Члан 2. 
ор ће се доставити на потпис изабраном понуђачу СЗЗР "Ивер Тим" Приједор. 

Члан 3. 
За звршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за економско финансијске и 

ком рцијалне послове . 

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

пон ачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о 
м набавкама. 

Члан 5. 
длука ступа на снагу по коначности исте и доставља се понуђачу који је учествовао у 

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

Регист овано кад Основног Суда у Требињу, Рјешењем број 062-О-РЕГ-18-000517 од 20.12.2018.rод., под ~- {&\ ~ 
матичним регистарским бројем 01756192 • ~ ~ ~ Ј8 . 

Жирорачунu: ~ ~ ~ ~ ~ "..,,..~ 
НЛБ Раз ајна банка а.д. Бања Лука: 562-008·00000195-03, Ново бонко о.д. Бања Лvка: _i;i;i;.мo.nммпn• nr 
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Образложење 

ступак јавне набавке покренут је доношењем Закључка Управе Матичног предузећа о 

п кретању поступка набавке недостајућег намјештаја за МХ 11ЕРС11 Матично предузеће а.д. 

Т ебиње - канцеларија у Бања Луци, број: 01-1143-1/21 од 07.04.2021. године и и Одлуке 
Н дзорног одбора о покретању поступка набавке број НО-02/1- 146-238/21 од 09.04.2021.г . 

Ја на набавка је проведена поступком директног споразума. 

П оцијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 6.000,00 КМ. 

смени Позив за доставу понуде упућен је понуђачу СЗЗР 11Ивер Тим" Приједор, број : 03/1-
12 4-1/21 од 15.04.2021. године . Након достављене понуде од понуђача С33Р "Ивер Тим" 
П иједор која је на протоколу уговорног органа евидентирана под бројем: 03/1-1274-3/21 од 
20 04.2021. године у износу од 5.730,00 КМ без ПДВ-а, Дирекција за економско финансијске 
и омерцијалне послове доставила је дана 18.05.2021. године Препоруку Управи да донесе 

уку о додјели уговора у предмету јавне набавке недостајућег намјештаја за МХ 11 ЕРС" 
тично предузеће а.д. Требиње - канцеларија у Бања Луци . 

У јоступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Дирекција за 
ек номско финансијске и комерцијалне послове, правилно извршила оцјену приспјеле 

по уде, у складу са критеријумима из Захтјева за набавку Дирекције за економско 

фи ансијске и комерцијалне послове. 

У п±ступку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није нашла разлоге, неправилности 

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

за кономско финансијске и комерцијалне послове. 

Из tведених разлога, на основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. става 1., З . и 6., члана 90. 
Зак на о јавним набавкама (11Сл. гласник БиХ", број З9/14), члана 6. став 1. Правилника о 
пос.1 пку директног споразума ("Сл. гласник БиХ", број 90/14), члана 7. став 6. Правилника о 
усл9вима и начину провођења поступка директног споразума за јавну набавку роба, услуга и 

радФва број : 1 . 1/01-З74-2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тачка 7. Статута 

Мат чног предузећа, одлучено је као у члану 1. и 2. 

ПОУ А О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Дос ављено: 

Понуђачу, 

Дирекцији за економско финансијске и комерцијалне послове, 

Архиви а/а . 


