
Мјешовити Холдинг 

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

МХ"ЕРС" -мп а.д. Требиње Степе Степановџ1~аб.б. 89101Требиње 
Тел: +387 (59) 277101; Факс: +387 /59) 277120 www.ei;.ba E-mall: elektroprivгedo@ers.Ьo 

Ј/!16:4401355450006 ИБ:401355450006 

Број: 03/1-2083-34/21 
Датум: 26.08.2021. rодине 

На основу члана 69. став 3., члана 100. став 3., члана 70. става 1., 2., 4. и 6., члана 25. Закона о 
јавним набавкама ("Сл . гласник БиХ", број 39/14), и члана 48. став 1. тачка 7. Статута 
Мјешовитоr холдинrа "ЕРС" МП а.д. Требиње и препоруке Комисије за јавну набавку из 
Записника о оцјени понуда 2 број 03/1-2083-33/21 од 26.08.2021. године, У поступку јавне 
набавке "Израда техничке документације (урбанистичко-технички услови, главни пројекат и 
пратећи елаборати) за изградњу пословне зграде у улици Немањина број 7 У Требињу", 
Управа Друштва на сједници одржаној 26.08.2021 .године доноси 

ОДЛУКУ број 2 
о поништењу поступка набавке "Израда техничке документације {урбанистичко-технички 

услови, rпавни пројекат и пратећи елаборати) за изградњу пословне зграде у улици 

Немањина број 7 у Требињу" 

Члан 1. 
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку из Записника о оцјени понуда 2 број 

03/1-2083-32/21 од 26.08.2021. године, и поништава поступак јавне набавке "Израда 

техничке документације (урбанистичко-технички услови, главни пројекат и пратећи 

елаборати) за изградњу пословне зграде у улици Немањина број 7 у Требињу", за који је 
обавјеwтење о набавци објављено на порталу јавних набавки под бројем 385-1-2-181-3-
62/21 од 06.07.2021. године и у Службеном гласнику БиХ број 42/21 од 09.07.2021. године, 
исправка обавјештења о набавци број 385-1-2-181-8-66/21 од 22.07.2021. године проведен 
отвореним поступком јавне набавке, рјешавајући по жалбама понуђача и из разлога што је 

наступила ситуација која је изван контроле Уговорног органа и која се није могла 

предвидјети у вријеме покретања поступка набавке, а у складу са чланом 69. став 3. и 
чланом 100. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл . Гласник БиХ", број 39/14). 

Члан 2. 

Овом Одлуком се ставља ван снаге и Одлука о избору бр: 03/1-2083-14/21 од 
13.08.2021.r. у поступку набавке "Израда техничке документације (урбанистичко-технички 
услови, главни пројекат и пратећи елаборати) за изградњу пословне зграде у улици 
Немањина број 7 у Требињу". 

Члан 3. 
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за економско -

финансијске и комерцијалне послове и Дирекција за инвестиције. 

Члан 3. 
Ова одлука објавиће се на wеб-страници www.ers.ba, истовремено са упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) 
Закона о јавним набавкама. 
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Члан 4. 

Ова одлука ступсз на снагу по коначности исте . 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке Надзорног одбора о покретању 
поступка набавке "Израда техничке документације (урбанистичко-технички услови, главни 
пројекат и пратећи елаборати) за изградњу пословне зграде у улици Немањина број 7 У 
Требињу", број : HO-LVlll-15-1/21од29.06.2021 . године. 
Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка јавне набавке, у складу са одредбама 
члана 25. Закона о јавним набавкама БиХ. 
Обавјештење о набавци објављено је на порталу јавних набавки под бројем 385-1-2-181-3-
62/21 од 06.07.2021. године и у Службеном гласнику БиХ број 42/21 од 09.07.2021. године, 
исправка обавјештења о набавци број 385-1-2-181-8-66/21 од 22.07.2021. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке је 300.000,00 КМ без ПДВ-а (тристотинехиљада и 

00/100 КМ). 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешњем в.д. Генералног директора број 03/1-2083-

1/21 од 05.07 .2021. године. 

У року предвиђеном за пријем понуда, достављено је пет понуда: 

1. Конзорцијум понуђача "Урбис центар д.о.о . Бања Лука, Планирање, пројектовање и 
консалтинг" (представник конзорцијума), "НРК Consultiпg" д.о .о. Бања Лука и "ВиЗ" Заштита" 
д.о.о. Бања Лука 

2. Институт за грађевинарство "ИГ" Бања Лука 

3. Група понуђача ИПСА Институт д.о.о. Сарајево (представник групе) и Центар за 
пројектовање и консалтинг ЦПК д.о.о. Бања Лука 

4. "Пројект" а.д. Бања Лука 

5. "Контура" д.о.о. Требиње 

Након извршене анализе и оцјене понуда и достављања извјештаја о истом од стране 

комисије за набавку (именоване Рјешењем број 03/1-2083-1/21 од 05.07.2021. године), те 
одржане е-аукције 11.08.2021.г., Управа Друштва је дана 13.08.2021. године донијела Одлуку 

о избору бр : 03/1-2083-14/21 у којем је као најповољнију понуду изабрала понуду понуђача 
"Контура" д.о.о. Требиње. 

На Одлуку о избору бр: 03/1-2083-14/21од13.08.2021. године уложене су жалбе понуђача 

"Урбис центар" д.о.о. Бања Лука - Планирање, пројектовање и консалтинг број : 03/1-2083-
25/21 од 20.08.2021.г., групе понуђача "ИПСА Института" д.о.о . Сарајево (водећи члан) и 
Центар за пројектовање и консалтинг - СРК д.о.о. Бања Лука (члан групе понуђача) бр: 03/1-
2083·27 /21од23.08.2021.г, и понуђача Институт за грађевинарство "ИГ11 д.о.о. Бања Лука бр: 
03/1-2083-28/21 од 23.08.2021.г." заступана по пуномоћнику мр Душки Благојевић, адвокату 
иэ Бања Луке. 

Комисија эа јавну набавку, на основу извршене оцјене и укупних резултата проведеног 

поступка, с обзиром на то да су на Одлуку о и збору бр: 03/1-2083-14/21 од 13.08.2021. 
године уложене су жалбе понуђача "Урбис. центар 11 д.о.о. Бања Лука - Планирање, 

пројектовање и консалтинг број: 03/1-2083-25/21 од 20.08.2021. г., групе понуђача "ИПСА 

Института" д. о .о. Сарајево (водећи члан) и Центар за пројектовање и консалтинг - СРК д.о.о. 
Бања Лука (члан групе понуђача) бр: 03/1-2083-27 /21 од 23.08.2021. г . и понуђача Институт 
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пуномоћнику мр Душки Благојевић, адвокату из Бања Луке, које су благовремене, 

допуштене и изјављене од овлаштеног лица, те да су исте основане, предлаже Управи да 

исте усвоји и донесе Одлуку којом ће ставити Одлуку о избору број: 03/1-2083-14/21 од 
13.08.2021. г. ван снаге, и овај поступак набавке поништи у складу са одредбама члана 69. 
став 3. и члана 100. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ11, бр. 39/14). 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 26.08.2021. године Записник о оцјени 
понуда 2 број 03/1-2083-32/21 и Извјештај о раду комисије са препоруком број: 03/2083-
33/21 ОД 26.08.2021.г. 

Након разматрања препоруке Комисије, управа Друштва је на сједници одржаној 

26.08.2021. године утврдила да су разлози за поништење поступка оправдани, те је одлучено 
као у диспозитиву, у складу са чланом 69. став З. и чланом 100. став 3. Закона о јавним 
набавкама БиХ. 

Из наведених разлога, на основу члана 69. став З., члана 70. става 1., 2., 4. и 6., члана 
25. и 100. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл . гласник БиХ", број 39/14) ,и члана 48. став 
1. тачка 7. Мјешовитог холдинда "ЕРС" МП а.д. Требиње Матичног предузећа, 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. на 
начин прописан одредбама члана 99. Закона о јавним набавкама. 

прилог: Записник о оцјени понуда 2 

Достовљено: 

Понуђачима, 

Дирекцији эа инвестиције, 

Дирекцији эа економско - финансијске и комерцијалне послове, 
Архиви а/а. 

ЗА УПРАВУ ДРУШТВА 

"У" 


