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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 основу Препоруке Комисије за хитну набавку дизел горива из 
Извјештаја о раду са препоруком број 03/3-823-17/22 од 10.03.2022. године, рекапитулације 
реализованих поступака набавки и препоруке Дирекције за јавне набавке број: ИНТ 823/22 од 
10.03.2022. године, Одлуке Надзорног одбора број: НО-02/1-88-102/22 од 10.03.2022. године, 
Препоруке Одбор за ревизију број: ОР-02/1-88-100/22 од 10.03.2022. године, Захтјева за 
давање претходне сагласности за хитну набавку дизел горива број 01-60-27/22 од 10.03.2022. 
године упућеног Влади Републике Српске, Одлуке број: 04/1-012-2-628/22 од 10.03.2022. 
године, Владе Републике Српске о измјени Одлуке о давању сагласности МХ „ЕРС" Матично 
предузеће а.д. Требиње за хитну набавку дизел горива број: 04/1-012-2-517/22 ОД 3.3.2022. 
године, којом се процијењена вриједност набавке утврђује у износу од цца 40.000.000,00 КМ 
без ПДВ-а, Управа Друштва, на основу закључка број 01-911-1/22 од 10.03.2022. године, 
доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за хитну набавку дизел горива из Извјештаја о раду са 
препоруком број 03/3-823-17/22 од 10.03.2022. године и уговор за хитну набавку дизел горива 
(полугодишње количине за неопходно функционисање РиТе Гацко и РиТе Угљевик у износу 
од 10.214.650 литара) која ће се лагеровати у расположивим танкерима (Републике Српске, 
робних резерви и сл), додјељује понуђачу ХИФА -  ПЕТРО/1 д.о.о. Сарајево, Хотоњ бб, 71320 
Вогошћа, који је доставио најнижу цијену по коначним Понудама број:

1. JN-1125/22 од 09.03.2022. године за Лот 1-дизел гориво, у износу од 15.335.000,00 КМ 
са путарином без ПДВ-а

2. JN-1125/22 од 09.03.2022. године за Лот 2- дизел гориво, у износу од 6.133.400,00 КМ 
са путарином без ПДВ-а

3. JN-1125/22 од 09.03.2022. године за Лот 3- дизел гориво, у износу од 6.133.400,00 КМ 
са путарином без ПДВ-а

4. JN-1125/22 од 09.03.2022. године за Лот 4- дизел гориво, у износу од 3.725.331,50 КМ 
са путарином без ПДВ-а

5. JN-1125/22 од 09.03.2022. године за Лот 5- складиштење, чување, утовар, превоз и 
истовар, у износу од 13,093 КМ без ПДВ-а за услуге по јединици мјере, односно до 
максимално 1.293.000,00 КМ без ПДВ-а.

Регистровано код Основног Суда у Требињу, Рјешењем бро) 062-0-РЕГ-18-000517 од 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 

Сбербанк а.д. Бања Лука: 567-443-10000445-42, Uni Credit Bank а.д. Бања Лука: 551-030-00010905-37, Комерцијална 
банка а.д. БањаЛука: 571-080-00000045-88, Intesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево: 154-921-20097590-97
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Члан 2.
Приједлог уговора за сваки лот појединачно ће се доставити на потпис изабраном понуђачу 
ХИФА — ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево, Хотоњ бб, 71320 Вогошћа, након обавјештења о избору 
најповољније понуде, у складу са чланом 98. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник БиХ", број 39/14).

Имајући у виду Одлуку Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-628/22 од 10.03.2022. године, 
о измјени Одлуке о давању сагласности МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње за хитну 
набавку дизел горива број: 04/1-012-2-517/22 ОД 3.3.2022. године, којом се процијењена 
вриједност набавке утврђује у износу од 40.000.000,00 КМ без ПДВ-а, а да ће се утврђивање 
јединичне (седмичне) цијене дизел горива БАС ЕН - 590 формирати сваког уторка, на основу 
формуле из тендерске документације и Извјештаја са европске берзе Еуропен Маркетсцан ЦИФ 
Мед (Генова/Лаврене) или Извјештаја са еквивалентне европске берзе за протеклу седмицу, 
Уговори за Лот 1,2,3,4-дизел гориво, ће се закључити до реализације максималне финансијске 
вриједности од 38.707.000,00 КМ без ПДВ-а, а уговор за Лот 5-складиштење, чување, утовар, 
превоз и истовар, ће се закључити по понуђеним коначним јединичним цијенама до 
максималне финансијске вриједности од 1.293.000,00 КМ без ПДВ-а.

Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за јавне набавке, Дирекција за 
производњу, Дирекција за организационо правне и опште послове и Дирекција за економско- 
финансијске послове.

Члан 4.
Ова одлука објавитће се на \л/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 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 Посебне одлуке о покретању поступка хитне 
набавке дизел горива (полугодишње количине за неопходно функционисање РиТе Гацко и 
РиТе Угљевику износу од 10.214.650 литара) која ће се лагеровати у расположивим танкерима 
(Републике Срске, робних резерви и сл), број: 03/3-823-1/22 од 04.03.2021. године, на основу 
Одлука Владе Републике Српске број 04/1-012-2-517/22 од 03.03.2022. године.

Јавна набавка је проведена методом преговарачког поступка без објаве обавјештења у складу 
са одредбама члана 21. став 1. тачка д) Закона о јавним набавкама, због крајње хитности, 
проузроковане догађајима непредвидивим за уговорни орган.

Полазећи од чињеничног стања тј. енергетских глобалних поремећаја и да учешће 
производње електричне енергије из угља -  термоенергија у електроенергетском систему 
Републике Српске износи 55% и представља базну енергију неопходну за сигурно 
снабдијевање потрошача, као и очување електроенергетског система Републике Српске, а да 
поред тога производња из обновљивих извора -  хидроенергија, је промјењива и директно 
зависи од хидрологије (вјероватноћа појаве дотока на профилу хидроелектрана), односно да



су то параметри који карактеришу расположиву снагу и количину производње електричне 
енергије, неопходно је предузети радње у циљу доношења мјера за стабилан рад 
производних капацитета са посебним освртом на рад термоелектрана. Поред тога 
расположиви капацитет прозводње из хидропотенцијала није довољан за потпуно 
снабдијевање електричном енергијом домаћег конзума Републике Српске и Дистрикта Брчко. 
Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-233/21 од 04.02.2021. године МХ „ЕРС" 
Матично Предузеће а.д. Требиње је одређен за јавног снабдјевача електричном енергијом на 
период до пет година и Одлуком број 04/1-12-2-4010/21 од 23.12. 2021.године за резервног 
снабдјевача електричном енергијом на период до двије године.
Да би се могао обезибједити континуитет снабдијевања у текућој години, неопходно је 
обезбједити стабилан, сигуран и поуздан рад РиТЕ Угљевик и РиТЕ Гацко. У случају 
нерасположивости термоелектрана, односно застоја због недостатка горива (угља и дизел 
гориво), Матично предузеће би недостајуће количине електричне енергије морало куповати 
на тржишту електричне енергије (уколико би то било могуће). Узвеши у обзир кретање цијена 
на релевантном регионалном тржишту електричне енергије, односно немогућност 
предвиђања цијена у наредном периоду (мађарска и српска берза електричне енергије), ради 
илустрације један дан нерасположивости термоелектране по тренутним цијенама износи 
минимално око 2.000.000,00 ЕУР.
Основни предуслов за стабилан рад двије термоелектране је континуирано снабдјевање 
истих угљем из отворених рудника, а који је условљен радом расположиве опреме и за чију 
потрошњу по Електроенергетском билансу МХ „ЕРС" за 2022. годину планирано за оба 
рудника 20.429.360 литара дизел горива. Уважавајући чињеницу да се дневно за обављање 
рударских активности троши око 55.000 литара дизел горива и да су смјештајни капацитети на 
рудницима довољни за рад расположиве механизације свега 8-10 дана ( Рудник ПК Гацко 
166.000 литара и Рудник ПК Угљевик 300.000 литара).
Имајући у виду да зависна предузећа (РиТЕ Гацко и РиТЕ Угљевик) посједују важеће уговоре 
за испоруку дизел горива, те да због глобалне економске и енергетске кризе нико са 
сигурношћу не може гарантовати да ће се предметни уговори реализовати у погледу 
уговорених испорука, а због немогућности предвиђања цијена дизел горива на релевантном 
тржишту (Прилог Тренд цијена дизел горива ), предложено је да, а у вези са горе наведеним, 
Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње 
по хитном поступку набави и ускладишти полугодишње потребне количине дизел горива 
(10.214.650 литара дизел горива) у расположиве капацитете (Републике Српске, робних 
резерви и сл.), а које ће се користити као расположиве резерве у сврху несметаног рада двије 
термоелектране у условима глобалне економске и енергетске кризе и у условима 
немогућности редовног обезбеђења потрбних количина дизел горива.
Значајан податак за доношење одлуке о покретању поступка набавке је била Одлука 
Надзорног одбора МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње број: НО-02/1-88-97/22 од 
02.03.2022. године, Одлука Владе Републике Српске број 04/1-012-2-517/22 од 03.03.2022. 
године, о давању сагласности МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње за хитну набавку 
дизел горива (полугодишње количине неопходне за функционисање РиТЕ Гацко и РиТЕ 
Угљевика у износу о 10.214.650 литара) која ће се лагеровати у расположивим танкерима 
(Републике Српске, робних резерви и сл.), којом се за реализацију ове Одлуке задужује 
Управа МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње, као и подаци о кретању цијена дизела у 
Босни и Херцеговини за период 1.10.2021 -  28.02.2022. године

Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења је објављена на сајту МХ ЕРС 
под бројем 03/3-823-6/22 од 04.03.2022. године.



Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број: 03/3-823- 
3/22 од 04.03.2022. године.

Комисија за јавну набавку доставила је дана 10.03.2022. године, Извјештај о раду са 
препоруком број: 03/3-823-17/22 од 10.03.2022. године, са препоруком да с обзиром да је 
вриједност понуда знатно већа од процијењене вриједности набавке, а имајући у виду 
специфично стање и поремећаје на тржишту дизел горива, Управа размотри обезбјеђење 
додатних средстава за набавку количина дизел горива одобрених Одлуком Владе Републике 
Српске број 04/1-012-2-517/22 од 03.03.2022. године.

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 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 приспјелих коначних 
понуда.

р.б. Опис Јед. 
мјере Кол.

Јединична 
цијена 

без 
путарине 
и ПДВ-а 

(КМ)

Укупан износ 
без путарине 
и ПДВ-а (КМ)

Путарина

Јединична 
цијена са 

путарином 
без ПДВ-а 

(КМ)

Укупна 
вриједност 

са 
путарином 
без ПДВ-а 

(КМ)
1 2 3 4 5 4x5=6 7 5+7=8 4x8=9

1
Л о т1 - 
дизел 
гориво

литар 5.000.000 2,667 13.335.000,00 0,40 3,07 15.335.000,00

2
Л о т2 - 
дизел 
гориво

литар 2.000.000 2,667 5.334.000,00 0,40 3,07 6.134.000,00

3
Л о тЗ - 
дизел 
гориво

литар 2.000.000 2,667 5.334.000,00 0,40 3,07 6.134.000,00

4
Л о т4 - 
дизел 
гориво

литар 1.214.650 2,667 3.239.471,55 0,40 3,07 3.725.331,55

Укупно литар 10.214.650 27.242.471,55 31.328.331,55

Р. б. Опис Јед. 
мјере Кол.

Јединична 
цијена 

без ПДВ-а 
(КМ)

Укупан 
износ без 

ПДВ-а 
(КМ)

1 2 3 4 5 4x5=6

1 Лот 5-Услуга истовара дизел горива у складиште
1.000 
литара 1 4,00 4,00

2 Лот 5-Услуга складиштења и чувања дизел горива за 
мјесец дана

1.000 
литара 1 5,00 5,00

3 Лот 5-Услуга утовара дизел горива из складишта
1.000 

литара
1 4,00 4,00

4 Лот 5-Услуга транспорта и истовара дизел горива од 
складишта до Рудника и Термоелектрана Угљевик

литар 1 0,033 0,033

5 Лот 5-Услуга транспорта и истовара дизел горива од 
складишта до Рудника и Термоелектрана Гацко литар 1 0,06 0,06

Укупно 13,093

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



На основу утврђеног чињеничног стања, Комисија је сачинила преглед понуђених и 
процијењених вриједности по лотовима:

Лот
Понуђено по 

почетној 
понуди

Понуђено по 
коначној 
понуди

Процијењено Разлика

Лот 1-дизел гориво 15.435.000,00 15.335.000,00 9.115.000,00 6.220.000,00
Лот 2-дизел гориво 6.174.000,00 6.133.400,00 3.646.000,00 2.487.400,00
Лот 3-дизел гориво 6.174.000,00 6.133.400,00 3.646.000,00 2.487.400,00
Лот 4-дизел гориво 3.749.624,55 3.725.331,50 2.300.000,00 1.425.331,50

Укупно дизел гориво 31.532.624,55 31.327.131,50 18.707.000,00 12.620.131,50
Лот 5-складиштење, чување, 
утовар, превоз и истовар 1.293.000,00 1.293.000,00 1.293.000,00 0,00

Свега 32.825.624,55 32.620.131,50 20.000.000,00 12.620.131,50

С обзиром да је вриједност понуда знатно већа од процијењене вриједности набавке, а 
имајуђи у виду специфично стање и поремећаје на тржишту дизел горива, Комисија је 
предложила Управи да размотри обезбјеђење додатних средстава за набавку количина дизел 
горива одобрених Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-517/22 од 03.03.2022. 
године.

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.

Имајући у виду специфично стање и поремећај на тржишту дизел горива, Управа Матичног 
предузећа је, уз претходно прибављену сагласност органа Матичног предузећа, Одлуке 
Надзорног одбора број: НО-02/1-88-102/22 од 10.03.2022. године, Препоруке Одбор за 
ревизију број: ОР-02/1-88-100/22 од 10.03.2022. године, упутила Захтјева за давање претходне 
сагласности за хитну набавку дизел горива број 01-60-27/22 од 10.03.2022. године Влади 
Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. 
Бања Лука у МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње.

Влади Републике Српске је предложено да, Мјешовити Холдинг„Електропривреда Републике 
Српске" Матично предузеће а.д. Требиње по хитном поступку набави и ускладишти 
полугодишње потребне количине дизел горива (10.214.650 литара дизел горива) у 
расположиве капацитете (Републике Српске, робних резерви и сл.), а којеће се користити као 
расположиве резерве у сврху несметаног рада двије термоелектране у условима глобалне 
економске и енергетске кризе и у условима немогућности редовног обезбеђења потребних 
количина дизел горива.

С обзиром на то да је уговорена промјенљива цијена која ће зависити од кретања цијене нафте 
на берзанском тржишту и тарифним политикама, а да су планиране количине непромјењиве, 
предложено је да Влада Републике Српске процијењену вриједност набавке одобри у износу 
од 40.000.000,00 КМ без ПДВ-а, која ће бити обухваћена Планом пословања за 2022. годину.

Влада Републике Српске је донијела Одлуке број: 04/1-012-2-628/22 од 10.03.2022. године, о 
измјени Одлуке о давању сагласности МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње за хитну



набавку дизел горива број: 04/1-012-2-517/22 ОД 3.3.2022. године, којом се процијењена 
вриједност набавке утврђује у износу од 40.000.000,00 КМ без ПДВ-а.

На основи напријед наведеног, 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, тендерском документацијом и 
специфичним стањем и поремећајима на тржишту дизел горива .

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. ове Одлуке.

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.

Доставити:
Понуђачу,
Комисији за набавке,

- Дирекцији за јавне набавке
- Дирекцији за производњу
- Дирекцији за организационо правне и опште послове 

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


