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Број: 03/3-185^/22
Датум: 27.01.2022. године

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 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, на Препоруку 
Дирекције за јавне набавке, број: ИНТ 142/22 од 24.01.2022. године, у поступку јавне набавке 
Процјенитељске услуге - „тест импаритета", умањења вриједности имовине за 2021. годину у 
Матичном предузећу у складу са МРС 36, Управа Друштва на основу Закључка број: 01-248- 
1/22 од 25.01.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.
Прихвата се Препорука Дирекције за јавне набавке, број: ИНТ 142/22 од 25.01.2022. године и 
уговор за јавну набавку Процјенитељске услуге - „тест импаритета", умањења вриједности 
имовине за 2021. годину у Матичном предузећу у складу са МРС 36, додјељује се понуђачу 
КПМГ д.о.о. Београд по Понуди која је на протоколу уговорног органа евидентирана под 
бројем: 03/3-185-1/22 од 19.01.2022. године, у износ у од 6.000,00 КМ без ПДВ-а који се 
плаћа у БиХ.

Члан 2.
Уговор ће се доставити изабраном понуђачу КПМГ д.о.о. Београд.

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за јавне набавке и Дирекција за 
економско финансијске послове.

Члан 4.
Ова одлука објавит ће се на ^еб-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.

Регистровано код Основног Суда у  Требињу, Рјешењем број 062-0-Р5Г-18-000517од 20.12.2018.год., под 
матичним регистарским бројем 01756192

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

Сбербонк а.д. Бања Лука: 567-443-10000445-42, Uni Credit 8ank а.д. Бања Лука: 551-030-00010905-37. Комерцијална банК! 
а.д. БањаЛука: 571-080-00000045-88, Intesa Sanpaolo hanka"d.d. Сарајево: 154-921-20097590-978
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Образложење

Поступак јавне набавке покренут је доношењем Посебне одлуке о покретању поступка 
набавке Процјенитељске услуге - „тест импаритета", умањења вриједности имовине за 2021. 
годину у Матичном предузећу у складу са МРС 36, број: 03/1-4067-1/21 од 30.12.2021. 
године.

Јавна набавка је проведена поступком директног споразума.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 6.000,00 КМ.

Писмени Позив за доставу коначне цијене упућен је понуђачу КПМГ д.о.о. Београд, број: 
03/1-4067-2/21 од 30.12.2021. године.

Након достављене понуде од понуђача КПМГ д.о.о. Београд, која је на протоколу уговорног 
органа евидентирана под бројем: 03/3-185-1/22 од 19.01.2022. године у износу од 6.000,00 
КМ без ПДВ-а који се плаћа у БиХ, Дирекција за јавне набавке досгавила је дана 24.01.2022. 
године Препоруку Управи да донесе одлуку о додјели уговора у предмету набавке 
Процјенитељске услуге - „тест импаритета", умањења вриједности имовине за 2021. годину у 
Матичном предузећу у складу са МРС 36.
У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Дирекција за јавне 
набавке, 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 јавне набавке.

Из наведених разлога, на основу члана 64. став 1. тачка 6), члана 70. става 1., 3. и 6., члана 90. 
Закона о јавним набавкама („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.

Доставити:
Понуђачу,
Дирекцији за јавне набавке, 
Архиви а/а.

 


