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члан 4. 

Преroварачки поступак провешће Комисија за јавне набавке у саставу три члана . 

Састав и дјелокруг рада Комисује из предходног става утврдиће директор Предузећа 
посебним рјешењем, најкасније З (три) дана прије заказаних преговореа. 

члан 5. 

Комисија из предходног члана ће у заказано вријеме извршити преговоре и процјену понуде, 

те о свом раду поднијети Управи Предузећа извјештај са препоруком за додјелу уговора о 
набавци, најдаље у року од З (десет) дана, рачунајући од отварања провођења преговора. 

Рок из претходног става Управа Предузећа , изузетно , може продужити, на образложен 
захтјев Коимсије , у случају сложеног поступка оцјене понуда или других оправданих разлога . 

члан 6. 

Управа Предузећа ће донијети одлуку о избору најбоље оцијењеног понуђача најдаље у року 
од 1О (десет) радних дана, рачунајући од пријема одговарајућег извјештаја и препоруке за додјелу 
уговора из става 1. претходног члана. 

Уговор о набавци ће се понудити најбоље оцијењеном понуђачу , по коначности одлуке о 
избору . 

Уговор о набавци неће се закључити прије истека рока од 5 дана , рачунајући од достављања 
обавјештења квалификованим понуђачима о резултатима избора 

У случају изјављивања жалбе на одлуку о избору, закључење уговора о набавци се 

обуставља до окончања поступка по изјављеној жалби (члан 99. 30ЈН БиХ). 

члан 7. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке, обезбједиће се из властитих средстава. 
За обезбјеђење средстава и исплате уговорене цијене , у износу и на начин утврђен у понуди 

изабраног понуђача, задужује се и овлашћује економско-финансијски сектор. 

члан 8. 

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује комерцијална служба. 
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члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли и интернет 
страници предузећа и на порталу јавних набавки . 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Ђаковић Младенко, Управник електране, поднио је Приједлог за покретање поступка набавке 
услуга- Управљање МХЕ "Бочац 2" током првог мјесеца почетног периода експлоатације 
,број: 02-3410 118 од 08.10.2018. године. 

У поступку по Приједлогу утврђено је да је Приједлог основан и да садржи све потребне 

елементе за оДЛучивање, у складу са чл. З . Упутства за примјену Правилника о јавним набавкама. 

При доношењу Одлуке, Надзорни одбор Предузећа се посебно руководио чињеницом , да је 
реално процијењена њена вриједност на тржишту, да су обезбјеђена средства за исплату, да ће 
набавка бити уврштена у Ребаланс Плана набавки за 2018. годину, да је предложен одговарајући 
метод - поступак те да предложени састав Комисије по стручности одговара предмету набавке. 

У погледу оДЛучивања о оквирним роковима за извршење појединих фаза набавке, оцијењено 
је да су утврђени рокови реални и да обезбјеђују ефикасно провођење и окончање поступка те да су у 
складу са важећим прописима из ове области . 

На основу утврђеног чињеничног стања , примјеном одредби члана 4. тачке 4.1. Упутства за 
примјену Правилника о јавним набавкама и члана 58. Статута , одлучено је као у диспозитиву. 

1. 
2. 
З. 
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