
Фонд здравственог осигурања  
Републике Српске 
Бања Лука 
 
Број: 10/3-015-3690-16/15 
Дана: 08.07.2015. године 
 

На основу члана 64. став 1 тачка  а., члана 70 став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14), члана 30. Статута Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 
64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и члана 47. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова у Фонду здравственог осигурања Републике Српске, број: 02/015-998-14-1/09 од 
26.02.2009. године, број: 02/015-5184-11/11 од 06.10.2011. године и број: 02/002-4732-
14/12 од 12.07.2012. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за 
провођење Конкурентског захтјева јавне набавке услуге чишћења и дезинфекције система 
за гријање и климатизацију у објекту пословне зграде Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске, доносим 
 

ОДЛУКА 
о избору најповољнијег понуђача  

 

I 
 Уговор за реализацију набавке услуге чишћења и дезинфекције система за гријање и 
климатизацију у објекту пословне зграде Фонда здравственог осигурања Републике Српске, 
по Конкурентском захтјеву број: 10/3-015-3690/15, додјељује се добављачима: 
 

• "Слобода" с.п. Бања Лука  
Р.Б. Назив Јед. 

мјере Количина Јед. 
цијена 

Укупна вриједност 
без ПДВ-а 

1 
Чишћење и дезинфекција филтера ваздуха фен-коил 
апарата парапетног типа произвођача "SABIANA" 

ком 116 8,00 928,00 

2 
Чишћење и дезинфекција филтера ваздуха фен-коил 
апарата касетног типа монтираног у спуштеном стропу 

произвођача "SABIANA" 
ком 18 8,00 144,00 

3 
Чишћење и дезинфекција филтера ваздуха клима 

уређаја - сплит систем 
ком 2 8,00 16,00 

4 
Чишћење (прање, натапање и испирање) плочастог 
измјењивача топлоте Ecoflex тип NT150LCD-10 на 

примарној и секундарној страни 
ком 1 200,00 200,00 

Укупно без ПДВ-а  1.288,00 
ПДВ 17% 218,96 

Укупно са ПДВ-ом 1.506,96 
попуст / 

Укупно са ПДВ-ом и попустом 1.506,96 
 

II 
Понуде понуђача из тачке I овe Одлуке су биле најповољније по предметној набавци из 
разлога што су оствариле највећи број бодова по критеријима дефинисаним 
Конкурентским захтјевом број: 10/3-015-3690/15. 

 

III 
О овој Одлуци обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о 
јавним набавкама. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Фонд здравственог осигурања Републике Српске је у складу са Рјешењем о одобравању 
јавне набавке број: 01/015-3690-1/15 од 21.05.2015. године покренуо процедуру јавне 
набавке услуге чишћења и дезинфекције система за гријање и климатизацију у објекту 
пословне зграде Фонда здравственог осигурања Републике Српске Конкурентским захтјевом. 
Уговорни орган је именовао Комисију за провођење Конкурентског захтјева јавне 
набавке услуге чишћења и дезинфекције система за гријање и климатизацију у објекту 
пословне зграде Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Рјешењем број: 01/015-
3690-2/15 од 21.05.2015. године. 
Обавјештење о набавци услуге чишћења и дезинфекције система за гријање и 
климатизацију у објекту пословне зграде Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
број: 273-7-2-93-3-58/15 објављено је дана 09.06.2015. године на Порталу јавних набавки 
и објављен је Конкурентски захтјев на сајту Фонда здравственог осигурања РС, Бања 
Лука.  
Дана 16.06.2015. године у 12:15 часова одржано је јавно отварање понуда по предметном 
Конкурентском захтјеву у просторијама Фонда здравственог осигурања Републике 
Српске, Здраве Корде 8, а у складу са Законом о јавним набавка («Службени гласник Босне 
и Херцеговине» број: 39/14). Комисија је на јавном отварању понуда констатовала да је своје 
понуде доставило 6 понуђача.     
Комисија је на састанцима одржаним 23.06., 01.07., 08.07.2015. године извршила преглед, 
оцјену и поређење приспјелих понуда, што је евидентирано у Записнику о прегледу и 
оцјени понуда, број: 10/3-015-3690-14/15, који је саставни дио ове Одлуке. 
 
Сходно препоруци Комисије за набавку, из Записника о прегледу и оцјени понуда, број: 
10/3-015-3690-14/15, Уговор за набавку услуге чишћења и дезинфекције система за гријање 
и климатизацију у објекту пословне зграде Фонда здравственог осигурања Републике Српске  
се додјељује понуђачу, "Слобода" с.п. Бања Лука са најнижом цијеном, од 1.506,96 КМ са 
ПДВ-ом.  
Имајући у виду горе наведено Директор уговорног органа је прихватио препоруку 
Комисије за набавке и донио одлуку  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: 
  

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који 
сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну 
или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на 
основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује у писаној форми 
Уговорном органу у најмање три примјерка у року од 5 дана од дана пријема одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 
 
 

            Виши стручни сарадник                        Руководилац Службе за  
        за праћење извршења уговора         спровођење поступака јавних набавки   
 

Данијела Савић Балаћ, дипл. економиста          Ивана Дардић, дипл. економиста 
 
                   Извршни директор                                                 ДИРЕКТОР 
Сектора за уговарање здравствених услуга       
                     и јавне набавке 
        Бранкица Бабић, дипл. економиста                         Мр Дарко Томаш 
 


