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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 Дирекције за јавне набавке ИНТ-3695 од 29.11.2021. 
године, из Извјештаја Комисије за јавну набавку о раду са препоруком за додјелу уговора о 
набавци број: 03/1-2488-37/20 од 29.11.2021. године, у поступку набавке услуга штампања и 
ковертирања рачуна за утошену електричну енергију-јавно снабдијевање, на основу закључка 
од 29.11.2021. године, Управа доноси

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.
Прихвата се Препорука Дирекције за јавне набавке број ИНТ-3695 од 29.11.2021. 

године, на основу Извјештаја о раду са препоруком за додјелу уговора о набавци број: 03/1- 
2488-37/21 од 29.11.2021. године и уговор за набавку услуга штампања и ковертирања рачуна 
за утошену електричну енергију-јавно снабдијевање, додјељује понуђачу-групи понуђача 
,,GRAFO-KOMERC"fl.o.o. Бања Лука и "M:tel "а.д. Бања Лука, који је доставио најнижу цијену по 
коначној Понуди број К.П. 0655-11/21 од 26.11.2021. године у износу од 133.300,00 без ПДВ- 
а, за евалуационе количине које служе за оцјену и поређење понуде.

Члан 2.
Приједлог оквирног споразума и уговора, доставит ће се на потпис изабраном 

понуђачу, након обавјештења о избору најповољније понуде, у складу са одредбама члана 98. 
став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14), на период од 36 
мјесеци од дана закључивања или до реализације максималне финансијске вриједности од 
4.836.000,00 КМ без ПДВ-а, по коначности одлуке о избору, с обзиром на то да се, са 
сигурношћу не могу процијенити тачне количине, а који ће се реализовати према стварним 
потребама Уговорног органа и јединичним цијена у складу са Тендерским документом и 
прихваћеном понудом.

Почетак извршења уговора усагласити ће овлашћени представници уговорних страна.

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекције за јавно снабдијевање 

електричном енергијом купаца у РС, Дирекција за јавне набавке и Дирекција за економско - 
финансијске послове Матичног предузећа.

Регистровано код Основног Суда у Требињу, Рјешењем број 062-0-РЕГ-18-000517 од 20.12.2018.год., под матичним 
регистарским бројем 01756192

Жиро рачуни:
НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука: 562-008-00000195-03, Нова банка а.д. Бања Лука: 555-009-00003093-95 

Сбербанк а.д. Бања Лука: 567-443-10000445-42, Unl Credit Bank а.д. Бања Лука: 551-030-00010905-37, Комерцијална 
банкаа.д. Бања Лука: 571-080-00000045-88, Intesa Sanpaolo бапка"д.д. Сарајеао: 154-921-20097590-97

 

 

 

 
 



Члан 4.
Ова одлука објавит ће се на \л/еб-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 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 штампања и ковертирања рачуна за утрошену електричну енергију - јавно 
снабдијевање, број 03/1-2488-1/21 од 11.08.2021. године.

Јавна набавка је проведена методом преговарачког поступка без објаве обавјештења 
у складу са одредбама члана 21. став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама, због због што 
ниједна прихватљива понуда није достављена у отвореном поступку, а услови за уговор нису 
битно промијењени у односу на услове из претходног поступка.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 4.836.000,00 КМ, за период од 36 
мјесеци.

Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења је објављена на сајту 
МХ ЕРС под бројем 03/1-2488-5/21 од 16.08.2021. године.

Комисија за јавну набавку, именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број: 
03/1-2488-2/21 од 11.08.2021. године

Комисија за јавну набавку доставила је дана 29.11.2021. године, Извјештај о раду са 
препоруком за додјелу уговора о набавци број: 03/1-2488-37/20 од 29.11.2021. године, са 
препоруком о избору најповољнијег понуђача у преговарачком поступку без објаве 
обавјештења за набавку услуга штампања и ковертирања рачуна за утошену електричну 
енергију-јавно снабдијевање.

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 коначн понуда, која је 
благовремено запримљена.

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости кандидата те оцјену приспјеле 
коначне понуде, у складу са критеријумима из Одлуке о покретању поступка набавке услуга 
штампања и ковертирања рачуна за утошену електричну енергију-јавно снабдијевање - 
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, 
подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је понуђач - Група понуђача 
ГРАФО-КОМЕРЦ д.о.о. Бања Лука и М:тел а.д. Бања Лука, доставио коначну понуду К.П. 0655- 
11/21 од 26.11.2021. године у износу од 133.300,00 КМ без ПДВ-а, за евалуационе количине.

Оцјеном понуде утврђено је да је понуђач - Група понуђача ГРАФО-КОМЕРЦ д.о.о. Бања 
Лука и М:тел а.д. Бања Лука задовољио тражене квалификационе услове за учешће у поступку 
предметне набавке, примјењујући критеријум за додјелу уговора утврђен у Одпуци о 
покретању поступка набавке и тендерској документацији - најнижу цијену, доставио 
прихватљиву коначну понуду у износу од 133.300,00 КМ без ПДВ-а, за евалуационе количине. 
С обзиром на то да се, са сигурношћу не могу процијенити тачне количине, закључити ће се 
оквирни споразум и уговор са изабраним понуђачем на период од 36 мјесеци од дана 
закључивања или до реализације максималне финансијске вриједности од 4.836.000,00 КМ 
без ПДВ-а, а који ће се реализовати према стварним потребама Уговорног органа и 
јединичним цијена у складу са Тендерским документом и прихваћеном понудом.

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 року прописаном одредбама члана 101. Закона 
о јавним набавкама, на начин прописан одредбама члана 99. Закона о јавним набавкама.

ЗАУГОВОРНИ ОРГАН
лног директора

Доставити:
Понуђачу,
Комисији за набавке,

- Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у РС
- Дирекција за јавне набавке

ровић дипл.маш.инж,

- Дирекцији за економско - финансијске послове,
- Архиви а/а.


