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Број: 03/1-652- 6 /21 
Датум : 14.04.2021. године 

На основу члана 69. став (2) тачка д) и члана 70. став (1) и (4) Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник БиХ", број 39/ 14), члана 48. став 1. тачка 7. Статута Мјешовитог Холдинга 
"Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а .д. Требиње, члана 55. став 1. 
тачка б) Правилника о јавним набавкама Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике 

Српске" Матично предузеће а.д. Требиње број 1.1/01-1528-1/15 од 19. 11.2015.године и 

1.1/01-758-1/17 од 10.4.2017. године и препоруке Комисије за јавну набавку из Извјештаја о 
раду са препоруком за поништење поступка набавке број: 03/1-652-5/21 од 07.04.2021. 
године, у поступку јавне набавке лиценци и подршке система за надзор и управљање 

серверском и мрежном инфраструктуром за потребе Мјешовитог Холдинга 

"Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а .д. Требиње, Управа Друштва 

доноси 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

Члан 1. 
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке из Извјештаја о раду са препоруком 

за поништење поступка набавке број: 03/ 1-652-5/21 од 07.04.2021. године и поништава 
отворени поступак јавне набавке лиценци и подршке система за надзор и управљање 

серверском и мрежном инфраструктуром, за потребе МХ ЕРС-а, за коју је обавјештење о 

набавци, објављено на порталу јавних набавки под бројем : З85-1-2-62-З-28/21 од 22.ОЗ.2021. 
године и у Службеном гласнику БиХ број 19/21 од 26.ОЗ.2021. године, из разлога што у року 

остављеном за пријем понуда ниједна понуда није запримљена на протокол МХ ЕРС-а, чиме 

су испуњени законски услови за поништење предметне набавке у складу са одредбама 

члана 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама. 

Члан Z. 

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за економско -
финансијске и комерцијалне послове и Дирекција за управљање производњом. 

Члан 3. 
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници www.eгs.ba, истовремено са упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) 
Закона о јавним набавкама. 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу по коначности исте. 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је у складу са Одлуком о покретању поступка набавке 
лиценци и подршке система за надзор и управљање серверском и мрежном 

инфраструктуром за потребе МХ ЕРС-а, на, број : 03/1-652-1/21од24.02. 2021. године. 

Регистровано код Основног Суда у Требињу, Рјешењем број 062-О-РЕГ-18-000517 од 20.12.2018.rод., под матичним 
реrистарским бројем 01756192 

Жиро рачуни: 

НЛБ Развојно банко о.д. Бањо Луно: 562-008·00000195-03, Ново бонно о.д. Бањо Луно: 55S-009-()(I003093-95 
Сбербонк о.д. Бања Луко: Sбl-443-10000445-42, Unl Credit Вonk о.д. Бањо Лvко: 551-03D-lJntJ1()Qni;-~7 Иnu•~ .... 1--"-



Јавна набавка је проведена отвореним поступком у складу са одредбама члана 25. 
Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ 39/14). 

Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки под бројем бројем 

З85-1-2-62-З-28/21 од 22.ОЗ.2021. године и у Службеном гласнику БиХ број 19/21 од 

26.03.2021. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је: 85.000,00 КМ (словима: 

осамдесетпетхиљада и 00/100 КМ) . 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем в.д. Генералног директора број : 

ОЗ/1-652-2/21од24.02.2021. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 13.04.2021. године Извјештај о раду са 
препоруком за поништење поступка набавке број : 652/21 од 07.04.2021. године, са 

препоруком да се поништи поступак јавне набавке примјеном члана 69. став 2. тачка а) 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. З9/14), из 

разлога што у року остављеном за пријем понуда ниједна понуда није запримљена на 

протокол МХ ЕРС-а. 

Из наведених разлога, на основу члана 69. став (2) тачка а) и члана 70. став (1) и (4) 

Закона о јавним набавкама (11Сл. гласник БиХ
11, број 39/14), члана 48. став 1. тачка 7. Статута 

Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске11 Матично предузеће а.д. 

Требиње, члана 55. став 1. тачка б) Правилника о јавним набавкама Мјешовитог Холдинга 
"Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње број 1.1/01-1528-
1/15 од 19 . 11.2015. године и 1.1/01-758-1/17 од 10.4.2017. године, одлучено је као у члану 1. 
ове Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у складу са одредбама члана 101. Закона о 
јавним набавкама, на начин прописан одредбама члана 99. Закона о јавним набавкама . 

Достављено: 

Учесницима у поступку, 

Комисији за набавке, 

Дирекцији за економско финансијске и комерцијалне послове, 

Архиви а/а. 

УПРАВУ 

алног директора 


