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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 Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са 
препоруком за додјелу уговора о набавци број: 03/3-1574-7/22 од 24.05.2022. године, у 
поступку јавне набавке потрошног материјала за потребе Дирекције за јавно снабдијевање 
електричном енергијом купаца у РС, Управа Друштва, доноси

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са препоруком за 
додјелу уговора о набавци број: 03/3-1574-7/22 од 24.05.2022. године и уговор за јавну 
набавку потрошног материјала за потребе Дирекције за јавно снабдијевање електричном 
енергијом купаца у РС, се додјељује групи понуђача „Примапром" д.о.о. Бања Лука и 
„Sagittarius" д.о.о. Суботица који су доставили најповољнију понуду, по Понуди број: Т-73/22 
од 19.05.2022. године у износу од 2.809,05 КМ без ПДВ-а (збир јединичних цијена у сврху 
евалуације понуда), у складу са тендерском документацијом и прихваћеном понудом.

Члан 2.
У складу са чланом 98. став (2), под а) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, 
број 39/14) приједлог оквирног споразума и уговора доставиће се на потпис изабраној групи 
понуђача „Примапром" д.о.о. Бања Лука и „Sagittarius" д.о.о. Суботица.

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за јавне набавке и Дирекције за 
јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у РС.

Члан 4.
Ова одлука објавиће 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 по коначности исте, и доставља се свим понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним 
набавкама.
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Образложење
Поступак јавне набавке покренут је доношењем Посебне одлуке о покретању поступка 
набавке потрошног материјала за потребе Дирекције за јавно снабдијевање електричнолл 
енергијом купаца у РС, број: 03/3-1574-1/22 од 27.04.2022. године.

Јавна набавка је проведена методом отвореног поступка са закључивањем оквирног 
споразума на период од 12 мјесеци, а у складу са одредбама члана 25. и 32. Закона о јавним 
набавкама (Службени гласник БиХ 39/14).

Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки под бројем 385-1-1-132-3- 
48/22 од 05.05.2022. године.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 80.000,00 КМ (словима: 
осамдесетхиљада КМ и 00/100).

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број: 03/3- 
1574-2/22 од 27.04.2022. године.
Комисија за јавну набавку доставила је Извјештај о раду са препоруком за додјелу уговора о 
набавци број: 03/3-1574-7/22 од 24.05.2022. године, са препоруком о избору најповољнијег 
понуђача у отвореном поступку јавне набавке са закључивањем оквирног споразума на 
период од 12 мјесеци, јавне набавке потрошног материјала за потребе Дирекције за јавно 
снабдијевање електричном енергијом купаца у РС.

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија за јавну набавку потрошног материјала 
за потребе Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у РС, о чему је 
сачинила одговарајући записник, у којима је утврђено да је достављена понуда 
благовремено запримљена.
У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 
потпуно, извршила оцјену квалификованости кандидата те оцјену једине приспјеле понуде 
понуде, у складу са критеријумима из Посебне одлуке о покретању поступка набавку 
потрошног материјала за потребе Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом 
купаца у РС -  најнижа цијена понуде.
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.
Комисија за набавке је на затвореном састанку дана 24.05.2022. године, приступила провјери 
валидности достављених докумената, тј. утврђивању квалификованости понуђача у складу 
са захтјевом из Тендерске документације.
Након детаљне провјере докумената који су захтјевани у тендерској документацији, 
утврђено је да је једина приспјела понуда задовољава квалификационе критеријуме и да ће 
бити предмет даљег оцјењивања.

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, креирана је ранг листа достављених прихватљивих 
понуда у складу са којом је утврђен и њихов сукцесивни ред, те с обзиром на чињеницу да је 
пристигла само једна понуда понуде, Уговорни орган нема обавезу заказивања е-аукције 
иако је иста била предвиђена Тендерском документацијом. одногнл-



РБ Назив понуђача
Укупна цијена 

понуде 
(без ПДВ-а)

Понуђени 
попуст

Укупна цијена са 
урачунатим 

попустом(без урачунатог 
ПДВ-а)

1

Група понуђача: 
„Примапром" д.о.о. Бања 
Лука и „Sagittarius" д.о.о. 

Суботица

2.809,05 КМ 0,00 2.809,05 КМ

Утврђено је да је група понуђача „Примапром" д.о.о. Бан>а Лука и „Sagittarius" д.о.о. 
Суботица, задовољила тражене квалификационе услове за учешће у поступку предметне 
набавке, примјењујући критеријум за додјелу уговора утврђен у Посебној одлуци о 
покретању поступка набавке и тендерској документацији -  најнижа цијена, доставио 
прихватљиву понуду број: Т-73/22 од 19.05.2022. године у износу од 2.809,05 КМ без ПДВ-а 
(збир јединичних цијена у сврху евалуације понуда).

Из наведених разлога, на основу члана 70. става (1), (2), (3) и (б) 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. ове 
Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити жалба, у складу са одредбама члана 101. Закона о 
јавним набавкама, на начин одређен чланом 99. Закона о јавним набавкама.

Доставити:
Групи понуђача, 
Комисији за набавке, 
Дирекцији за јавне набавке, 
Архиви а/а.

ЗА УПРАВУДРУШТВА 
енералногуЈ,иректора

W lM /
ЛукаД^фовић, дипл.маш.инж.

 
   

 
 

 
 
 

 


