
е Mjeutoeumu Холдинг 
"Електропривреда Републике Српске" 
________ Матично предузеће, а.д. Требиње________  

МХ‘ЕРС*-МПаЛ Тђебиње СтелеОпелонолАоб.б. 89W11>ебиње 
Тел <387(59) 277101; Факс *387 (59) 277120 wwueis.bo E-mail: eiektroprivreda9en.ba 

ЈИБ:4401355450006 ИБ: 401355450006

Брјзј: 03/1-2572-8/21

Дајгум: ££.,11.2021. године

Најоснову члана 69. Став (2) тачка д), члана 70. става 1., 2., 4. и 6., члана 25. Закона о јавним 
наравкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14), и члана 48. став 1. тачка 7. Статута Мјешовитог 
хо/1динга „ЕРС" МП а.д. Требиње и препоруке КомисиЈе за Јавну набавку из Извјештаја о раду 
са јпрепоруком за поништење поступка Јавне набавке броЈ: 03/1-2572-7/21 од 22.09.2021. 
го^ине, у поступку Јавне набавке СтудиЈе коришћења енергиЈе сунца за потребе домаћинства 
у сјгатусу „prosumera" (купаца/произвођача) на локалитету једног насеља у граду Требињу -  
Пијлот проЈекат, Управа Друштва на сЈедници одржаноЈ 12.11.2021.године доноси

ОДЛУКУ 
о поништењу поступка набавке Студије коришћења енергиЈе сунца за потребе 

домаћинства у статусу „prosumera" (купаца/произвођача) иа локалитету Једног насеља у 
граду Требињу -  Пилот проЈекат

Члан 1.
5 Прихвата се Препорука КомисиЈе за Јавну набавку из ИзвЈештаја о раду са препоруком за 

пој«иштење поступка Јавне набавке број: 03/1-2572-7/21 од 22.09.2021. године, и поништава 
портупак јавне набавке СтудиЈе коришћења енергиЈе сунца за потребе домаћинства у статусу 
„pijosumera" (купаца/произвођача) на локалитету Једног насеља у граду Требињу -  Пилот 
пројекат, за који Је обавЈештење о набавци објављено на порталу Јавних набавки под броЈем 
38^-1-1-226-3-71/21 од 25.08.2021. године и у Службеном гласнику БиХ број 54/21 од 

27,08.2021. године, проведен отвореним поступком јавне набавке, да Једина пристигла 
понуда од стране понуђача ЕТМАХ Energy Solutlon д.о.о. Бања Лука, број: 120.52-09/21 од 
08X39.2021. године, ниЈе прихватљива јер ниЈе достављена у складу са захтјевима из 
Тендерске документације, те се иста одбацуЈе као неприхватљива у складу са чланом 68. став 
4) тачка и), те се поступак поништава у складу са одредбама члана 69. став (2) тачка д) 

Закона о јавним набавкама.
J

I
Члан 2.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за јавне набавке и 
Дирекције за послове оператора дистрибутивног система.
I
I Члан 3.
ј Ова одлука објавиће се на шеб-страници www.ers.ba, истовремено са упућивањем 

поиуђачима који су учествовали у поступку Јавне набавке, у складу са чланом 70. сгав (6) 
Зацона о јавним набавкама.

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

š
I
I

Petpc/промзно Ocnoenot Суда у Трвбињу, РЈаижмм бро) 062-0-PEr-U-000517 од 20.12.2018.roA, под 
мжтичним рммстарским бројам 01754182

ЈКирорачуни:
НЛБ ‘fKuooJna баика а.д. Боња Лука: 562-008-00000195-03. Нова бошп о.д. Бања Луко: 555-00900003093-95

 
 
 

 
 

 



Образложење
Појстулак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке о покретању поступка набавке 
СтудиЈе коришћења енергије сунца за потребе домаћинства у статусу „prosumera" 
(купаца/произвођача) на локалитету једног насеља у граду Требињу -  Пилот проЈекат, број: 
03/1-2572-1/21 од 23.08.2021. године.
Ја^на набавка је проведена путем отвореног поступка Јавне набавке, у складу са одредбама 
чл^на 25. Закона о јавним набавкама БиХ.
Обавјештење о набавци објављено је на порталу јавних набавки под бројем 385-1-1-226-3- 
71/21 од 25.08.2021. године и у Службеном гласнику БиХ број 54/21 од 27.08.2021. године. 
Пррцијењена вриједност јавне набавке Је 150.000,00 КМ без ПДВ-а (словима: 
стртинупедесетхиљада и 00/100 КМ).

КоМисија за јавну набавку именована Је РЈешњем в.д. Генералног директора броЈ 03/1-2572- 
2/21 од 23.08.2021. године.

У року предвиђеном за приЈем понуда, достављена Је Једна понуда и то понуда понуђача 
ЕТМАХ Energy Solution д.о.о. Бања Лука.

Након извршене анализе и оцјене Једине понуде и достављања извЈештаја о истом од стране 
ко1|Аисије за набавку (именоване РЈешењем броЈ 03/1-2572-2/21 од 23.08.2021. године), 
Комисија за набавку Је дана 24.09.2021. године сачинила Записник о оцјени понуде бр: 03/1- 
25/2-6/21 од 22.09.2021.Г. у коЈем Је понуду понуђача ЕТМАХ Energy Solutlon д.о.о. Бања 
Луј<а, број: 120.52-09/21 од 08.09.2021. године одбацила као неприхватљиву Јер није 
доргављена у складу са условима из Тендерске документациЈе.

КомисиЈа за јавну набавку доставила Је дана 22.09.2021. године Записник о оцјени 
понуда броЈ 03/1-2572-6/21 и ИзвјештаЈ о раду комисије са препоруком за поништење 
поступка Јавне набавке броЈ: 03/1-2572-7/21 од 22.09.2021.Г.

Након разматрања лрепоруке КомисиЈе, управа Друштва Је на сједници одржаноЈ 
12^11.2021. године утврдила да су разлози за поништење поступка оправдани, те се једина 
пристигла понуда одбацује као неприхватљива, у складу са чланом 68. став (4) тачка и) и 
поступак се поништава у складу са одредбама члана 69. став (2) тачка д) Закона о Јавним 
на$авкама.

Из наведених разлога, на основу члана 69. став (2) тачка д), члана 70. става 1., 2., 4. и 
6., јчлана 25. Закона о Јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14) ,и члана 48. став 1. 
та^ка 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.

Прцлог: Записник о оцЈени понуда

швлено:
Понуђачу,
Дирекцији за послове оператора дистрибутивиог система, 
Дирекцији за Јавне набавке,

 


