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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 хитну набавку услуга организовања 
манифестације обиљежавања тридесет година ЕРС-а из Извјештаја о раду са препоруком за 
додјелу уговора о набавци број: 03/3-3129-18/22 од 13.09.2022. године, у поступку хитне 
набавке услуга организовања манифестације обиљежавања тридесет година ЕРС-а, Управа 
на основу закључка од 13.09.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за хитну набавку услуга организовања манифестације 
обиљежавања тридесет година ЕРС-а из Извјештаја о раду са препоруком за додјелу уговора 
о набавци број: 03/3-3129-18/22 од 13.09.2022. године и уговор за хитну набавку услуга 
организовања манифестације обиљежавања тридесет година ЕРС-а, додјељује понуђачу 
САМИТ ЕНЕРГЕТИКЕ "СЕТ" д.о.о Требиње, Београдска 6, 89101 Требиње, који је доставио 
најнижу цијену по коначној Понуди број 03/22 од 13.09.2022. године у износу од 248.850,00 
КМ без ПДВ-а, односно 291.154,50 КМ са ПДВ-ом.

Члан 2.
Приједлог уговора доставит ће се на потпис изабраном понуђачу САМИТ ЕНЕРГЕТИКЕ "СЕТ" 
д.о.о Требиње, 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).

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за јавне набавке и Дирекција за 
опште послове Матичног предузећа.

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.

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

Поступак јавне набавке покренутје доношењем Одлуке о покретању поступка набавке, број: 
03/3-3129-1/22 од 23.08.2022. 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.
Хитна набавка услуга организовања манифестације обиљежавања тридесет година ЕРС-а, 
покренута је због тога што првобитно обиљежавање јубилеја није било ни планирано због 
епидемије корона вируса. На основу Одлуке о обиљежавању јубилеја „30 година 
Електропривреде Републике Српске", у којој је већ унапријед дефинисан термин одржавања 
и који се не би требао довести у питање, те комплексности набавке свих потребних роба и 
услуга за успјешно одржавање манифестације и започеће најраније након потписивања 
уговора у складу са договореним роковима.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 250.000,00 КМ (словима: двијестотине 
педесетхиљада КМ).

Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења је објављена на сајту МХ 
ЕРС под бројем 03/3-3129-5/22 од 31.08.2022. године.

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број: 03/3- 
3129-2/22 од 23.08.2022. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Извјештај о раду са препоруком за додјелу уговора о 
набавци број: 03/3-3129-18/22 од 13.09.2022. године, са препоруком о избору најповољнијег 
понуђача у преговарачком поступку без објаве обавјештења за хитну набавку услуга 
организовања манифестације обиљежавања тридесет година ЕРС-а.

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 приспјеле коначне понуде, 
у складу са критеријумима из Одлуке о покретању поступка - 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 доставио слиједећу коначну 
понуду:



р.б. Понуђач Понуђена 
коначна цијена

Датум 
коначне 
понуде

Број 
коначне 
понуде

1. САМИТ ЕНЕРГЕТИКЕ "СЕТ” д.о.о 
Требиње 248.850,00 КМ 13.09.2022.r. 03/22

Оцјеном понуде утврђено је да је САМИТ ЕНЕРГЕТИКЕ "СЕТ" д.о.о Требиње задовољио 
тражене квалификационе услове за учешће у поступку предметне набавке, примјењујући 
критеријум за додјелу уговора утврђен у Одлуци о покретању поступка набавке и тендерској 
документацији - најнижу цијену, доставио прихватљиву коначну понуду број 03/22 од 
13.09.2022. године у износу од 248.850,00 без ПДВ-а, односно 291.154,50 КМ са ПДВ-ом.

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 6) 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, на 
начин прописан одредбама члана 99. Закона о јавним набавкама.

Доставити: 
Понуђачу,

- Комисији за набавке,
- Дирекцији за јавне набавке,
- Дирекција за опште послове, 

Архиви а/а.


