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Број: УП -568/22 
Датум: 18.10. 2022. године 
 

 
 

На основу члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“,                
број 39/14), Правилник о директном споразуму („Сл. гласник БиХ“, број 90/14) и  Интерног 
правилника о условима и начину провођења поступка директног споразума за јавну 
набавку роба, услуга и радова, број УП-163/15 од 28.04.2015. године, на основу 
Записника Комерцијалне службе о процјени понуда број: 07-2498-10/22 од 10.10.2022. 
године и Препоруке о избору најповољнијег понуђача број: 07-2498-11/22 од 10.10.2022. 
године у предмету набавке  роба– Резервни дијелови за помоћне погоне, Управа Предузећа 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о избору најповољнијег понуђача 

 
Члан 1. 

 
               Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци                                     
роба – Резервни дијелови за помоћне погоне, додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу 
„БХ ЕС ЕЛЕКТРОСИСТЕМ” д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 8.988,70 КМ 
без ПДВ-а. 
  

Члан 2. 
 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу                            
„БХ ЕС ЕЛЕКТРОСИСТЕМ” д.о.о. Бања Лука, по протоку рока од 10 дана, рачунајући од 
дана од када су понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде. 

 
Члан 3. 

 
За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Комерцијална и Правна 

служба Зависног предузећа. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука објавиће се на веб-страници: www.henavrbasu.com, истовремено са 
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 
чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 
Члан 5. 

 
         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 
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Образложење 
 
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке                         

број: УП-370/22 од 13.07.2022. године. 
Јавна набавка је спроведена путем конкурентског захтјева.  
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 8.900,00 КМ. 
 
Писмени захтјев упућен је сљедећем понуђачу: 
 

1. „БХ ЕС ЕЛЕКТРОСИСТЕМ” д.о.о. Бања Лука; 
2. „Navitas Engineering & Automation“ д.о.о. Сарајево. 

 
 
Комерцијална служба је предочила Управи предузећа, Записник Комерцијалне 

службе број:  07-2498-10/22 од 10.10.2022. године и Препоруку о избору најповољнијег 
понуђача број: 07-2498-11/22 од 10.10.2022. године о процјени понуда за набавку робе – 
Резервни дијелови за помоћне погоне.  
 

У поступку по записнику о оцјени понуда је утврђено да је Комерцијлна служба  
благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је 
сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће:  

 
- да је укупан број пристиглих понуда 2,  
- да су благовремено запримљене 2 понуде, 
- да нема неблаговремено запримљених понуда, 
- да су понуде понуђача „БХ ЕС ЕЛЕКТРОСИСТЕМ” д.о.о. Бања Лука, „Navitas 
Engineering & Automation“ д.о.о. Сарајево, прихватљиве и да нема неприхватљивих 
понуда. 
 

У пoступку дoнoшeњa oвe Oдлукe, пoсeбнo су циjeњeнe чињeницe дa je 
Комерцијална служба, прaвилнo и пoтпунo, извршилa oцjeну приспjeлих пoнуда, у склaду 
сa критeриjумимa из Teндeрскe дoкумeнтaциje. 

 
У пoступку oцjeнe прoвeдeнoг пoступкa, Упрaвa Предузећа ниje нaшлa рaзлoгe, 

нeпрaвилнoсти нити прoпустe у рaду, кojи би eвeнтуaлнo били oснoв зa нeприхвaтaњe 
Записника Комерцијалне службе. 

 
Нaимe, у пoступку je oциjeњeнo дa je Комерцијлна служба у свeму прaвилнo 

пoступилa тe дa je избoр нajпoвoљниjeг пoнуђaчa извршeн у склaду сa Зaкoнoм o jaвним 
нaбaвкaмa, пoдзaкoнским aктимa, интeрним aктимa и Teндeрским дoкумeнтoм. Увидoм у 
прилoжeну дoкумeнтaциjу, нeспoрнo je дa je изaбрaни пoнуђaч нajбoљe oциjeњeн збoг: 
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Критеријум нajнижe циjeнe, кaкo слиjeди: 

 

Назив / име понуђача Понуђена цијена (без ПДВ-а) 

1. „БХ ЕС ЕЛЕКТРОСИСТЕМ” д.о.о. Бања Лука 8.988,70 КМ 

 

Изaбрaни пoнуђaч je изaбрaн примjeњуjући критeриjум нajнижe циjeнe, кoja je 
пoнуђeнa у изнoсу oд 8.988,70 КМ без ПДВ-а, док је други понуђач чија је понуда 
прихватљива, понудио следећу цијену:  

 

Назив / име понуђача Понуђена цијена (без ПДВ-а) 

2. „Navitas Engineering & Automation“ д.о.о. 
Сарајево 

10.700,00 КМ 

 

Из нaвeдeних рaзлoгa, примjeнoм члaнa 64. стaв 1. тaчкa б) Зaкoнa o jaвним 
нaбaвкaмa, oдлучeнo je кao у члaну 1. oвe Oдлукe. 

 
 

ПOУКA O ПРAВНOM ЛИJEКУ: 
 

У складу са Законом о јавним набавкама (Сл.гласник БиХ бр.39/14), жалба у директном 
споразуму није допуштена. 

 
  

                                                                                                                       УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА 
                     В.Д. ДИРЕКТОР 

                                                                                                                                              
                                                           

___________________ 
 Мр Горан Милановић,дипл.инж.грађ. 

                                       

Достављено:   
- Понуђачу,  
- Директору Предузећа, 
- Комерцијалној служби, 
- Архиви а/а.  


