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О Д Л У К А
о избору најповољнијег понуђача за рад са линијом за израду сатних основа
На основу одлуке Комисије за избор најповољнијег понуђача за рад са линијом за
израду сатних основа именује се Маринковић Горан из Зборишта као најповољнији
понуђач.
Образложење:
На сједници Комисије за избор најповољнијег понуђача за рад са линијом за израду сатних
основа која је одржана у суботу 23.03.2019 године у 20 часова у просторијама УП „Вучјак“
улица Војводе Живојина Мишића бб у Броду а којој је присуствовало свих девет чланова
именованих од стране Скупштине Удружења, донесена је Одлука да је понуда Горана
Маринковића најповољнија за чланове Удружења.
Расправа између чланова Комисије почела је око 20 часова и 15 минута. Расправљано је о
начину гласања, о квалитету све три приспјеле понуде и о начину рада са овом линијом у
будућности. Након краће расправе, на приједлог предсједника Комисије Луке Шљивића
прешло се у фазу изјашљавања свих чланова Комисије. Према утврђеном правилу сви
чланови Комисије су ду+ни да дају свој глас једном од понуђача. При томе могу али и не
морају дати своје образложење.
Први је гласао члан Комисије Миленко Станић. Свој глас је дао Горану Маринковићу. У
образложењу је навео да гласа за Горана Маринковића јер је један од узорних пчелара. При
томе је најмлађи од друга два понуђача и једини од свих наших пчелара уплаћује
доприносе као пчелар. Сматра да ће као такав озбиљно приступити будућем раду са
линијом за израду сатних основа.
Младен Броћило је гласао за Данила Броћила.
Као трећи је гласао члан Комисије Зоран Душанић. Свој глас је дао, такође Данилу
Броћилу.
Градимир Кушљић је дао шире објашњење. Као члан Комисије, сматра да ни једна од три
понуде није, у потпуности испунила његова очекивања. Понуда Мирка Ивића је веома
кратко написана и као таква, према његовом мишљењу није вриједна разматрања. Сматра
да је понуда Данила Броћила најопширније урађена са много детаља. Уз неколико
неповољних рјешења за наше чланове а које су у Даниловој понуди наведене, одлучио је да
гласа за Горана Маринковића. Малу предност је дао Горановој понуди јер је Горан
дугогодишњи члан Удружења, при томе Горан је једини пчелар који по основу пчеларства
плаћа доприносе.

Далибор Митровић у ширем образложењу наводи да понуду Мирка Ивића сматра
најлошијом јер је веома кратко написана и сматра је непотпуном. У многоме се слаже са
изнесеним мишљењем Градимира Кушљића и наглашава да, по његовом мишљењу ни
једна од понуда није повољна у смислу понуђених цијена. Сматра да цијена прераде воска
за чланове Удружења мора бити мања. Такође наводи да му се у Даниловој понуди не свиђа
детаљ према коме се у будућности планира продаја ове линије и, евентуална набавка линије
са већим капацитетом. Сматра да линија за прераду мора, трајно остати у власништву
чланова Удружења.
Косто Стјепановић је гласао за Горана Маринковића уз напомену да је предност дао
Горановој понуди јер сматра да ће му ова линија помоћи да у будућности региструје
пчеларску радионицу пошто већ дуже вријеме уплаћује доприносе по основу пчеларства.
Слађан Шљука је гласао за Горана Маринковића
Зоран Топић је глсао за Данила Броћила.
Лука Шљивић у свом образложењу наводи да је одлуку донио на основу неколико
критеријума. Сматра да сва три понуђача имају сасвим задовољавајуће објекте у којима би
се монтирала линија. Исто тако, сви имају добру инфраструктуру, вода и струја. Сматра да
је, у овом тренутку најлогичније да се линија на коришћене уступи Горану Маринковићу.
Ово из разлога што је Горан један од бољих бродских пчелара, при томе је један од
најактивнијих чланова Удружења. Такође годинама је обвезник доприноса по основу
пчеларства
У свом излагању наводи да ће ова линија у будућности, значајно унаприједити бродско
пчеларство јер ће бродски пчелари бити сигурни да су им сатне основе урађене од воска
Из свега наеденог јасно је да је коначним гласањем чланова Комисије, 6 према 3 одлучено
да се линија за израду сатних основа уступа на коришћење Горану Мринковићу коју ће он
монтирати у свом објекту у Зборишту. Уговор о међусобним правима и обавезама
Удружења и Горана Маринковића, накнадно ће се склопити уз активни надзор надлежних
општинских органа.
Записник на сједници Комисије водио је секретар Удружења Боро Јелић.

Предсједник:
______________________
Лука Шљивић

