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 Број: УП -214/22 
Датум:28.04.2022. године 
 

 

На основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 19. став 2. тачка (е) и члана 85. став 1. 
Правилника о јавним набавкама, на Препоруку Комисије за јавне набавке број: 07-688-7/22 
од 26.04.2022. године у предмету набавке роба – Уље, емулзије, масти, спреј и средства за 
одмашћивање, Управа Предузећа доноси: 

 
ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

Члан 1. 
 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци                                      
роба – Уље, емулзије, масти, спреј и средства за одмашћивање, додјељује се најбоље 
оцијењеном понуђачу „ВЕМИ“ д.о.о. Бања Лука на понуђени износ од 9.231,04 КМ без ПДВ-а. 
 

Члан 2. 
 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабранoм понуђачу                         
„ВЕМИ“ д.о.о. Бања Лука, по протоку рока од 10 дана, рачунајући од дана од када су сви 
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-111/22 од 15.03.2022.  године. 
Јавна набавка је спроведена путем конкурентског поступка.  
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 8.528,00 КМ. 
Обавјештење о набавци број: 215-7-1-53-3-45/22  од 15.04.2022. године. 
 
Писмени захтјев за преузимање тендерске докуметације са Портала јавних набавки, упућен 
је сљедећим понуђачима: 
 

1. „Веми“ д.о.о. Лакташи; 

2. „Rapidex“  д.о.о. Бијељина; 
3. „Тауз“ д.о.о. Бања  Лука. 

 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-688-2/22 од 26.0.2022. године. 
 
Комисија за јавну набавку је предочила Управи Предузећа Записник о оцјени понуда                
бр. 07-688-7/22 од 26.24.2022. године, и Препоруку о избору најповољнијег понуђача                         
бр. 07-688-8/20 од 26.04.2022. године за набавку роба – Уље, емулзије, масти, спреј и 
средства за одмашћивање. 
 

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

 

- да је укупан број пристиглих понуда 1,  
- да је благовремено запримљена 1 понуда, 
- да нема неблаговремено запримљених понуда, 
- да је понуда понуђача „Веми“ д.о.о. Бања Лука прихватљиве, и да нема неприхватљивих 
понуда.  
 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 
потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, у складу 
са критеријумима из тендерске документације. 
 
 

У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Предузећа 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 Босне и 
Херцеговине, подзаконским актима, интерним актима и тендерским документом. Увидом у 
приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због: 
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 Критеријум нajнижe циjeнe, кaкo слиjeди: 

 

Назив / име понуђача 
 

Понуђена цијена (без ПДВ-а) 
 

 
1. 

 „ВЕМИ“ д.о.о. 
Бања Лука 

9.231,04 КМ 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у 
износу од 9.231,04 КМ без ПДВ-а. 
 
Уговорни орган је предвидио е-аукцију за предметну набавку роба – Уље, емулзије, масти, 
спреј и средства за одмашћивање. С обзиром да је запримљена једна прихватљива понуда 
и то  „ВЕМИ“ д.о.о. Бања Лука, е-аукција се не заказује и поступак ће се окончати у складу са 
чланом 69. ЗЈН. 
 
 
Из нaвeдeних рaзлoгa, примjeнoм члaнa 64. стaв 1. тaчкa б) Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, 
члана 19. став 2. тачка (е) и члана 85. став 1.  Правилника о јавним набавкама,  oдлучeнo je 
кao у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Прoтив oвe Oдлукe мoжe сe изjaвити жaлбa, нajкaсниje у рoку oд 5 (пет) дaнa oд дaнa 
приjeмa oвe Oдлукe у складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама (Сл.гласниј БиХ 
бр.39/14). 

Жaлбa сe изjaвљуje Кaнцeлaриjи зa рaзмaтрaњe жaлби Бoснe и Хeрцeгoвинe, путeм 
угвoрнoг oргaнa у писaнoj фoрми дирeктнo, eлeктрoнским путeм или прeпoручeнoм 
пoштaнскoм пoшиљкoм нa aдрeсу: ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. ул.Светог Саве 
бр.13, 70260 Мркоњић Град. 

Жaлбa сe пoднoси у нajмaњe 3 (три) примjeркa.  
 

                                                                                                            УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА 
                В.Д. ДИРЕКТОР 
                                                                
                                                                                        ____________________________ 
                                                                                мр Горан Милановић, дипл.инж.грађ. 
                                  

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


