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Број: 03/3-2371-14/22
Датум: 14.07.2022. године
На основу члана 64. став 1. тачка б) члана 70. става (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник БиХ", број 39/14), члана 10. став (1) Правилника о поступку додјеле уговора о
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 66/16), члана
48. став 1. тачка 7. Статута, на Препоруку Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са
препоруком за додјелу уговора о набавци број: 03/3-2371-13/22 од 12.07.2022. године, у
поступку јавне набавке услуга правног савјетника за провођење поступка поништења
арбитражне одлуке ICSID ARB /16/36, а у складу са Закључком Владе Републике Српске број:
04/1-012-2-1690/22 од 25.05.2022. године и Одговором број: 05.05/012-1054-3/22 од
06.06.2022.године и Закључка Управе од 14.07.2022. године, Управа Друштва доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку из Извјештаја о раду са препоруком
за додјелу уговора о набавци број: 03/3-2371-13/22 од 12.07.2022. године и уговор за јавну
набавку услуга правног савјетника за провођење поступка поништења арбитражне одлуке
ICSID ARB /16/36, а у складу са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1690/22
од 25.05.2022. године и Одговором број: 05.05/012-1054-3/22 од 06.06.2022.године,
додјељује понуђачу Karanović & Partners oad Ресавска 23,11000 Београд, по Понуди број 1 од
28.06.2022. године у износу од 800.000,00 КМ без ПДВ-а који се плаћа у БиХ, а све према
пројектном задатку који је саставни дио тендерске документације, као најбоље оцијењеном
понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора доставитће се на потпис изабраном понуђачу Karanović & Partners
oad, Ресавска 23,11000 Београд,
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за јавне набавке и
Кабинет Генералног директора.
Члан 4.
Ова одлука објавит ће се на \л/еб-страници www.ers.ba, истовремено са упућивањем
понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о
јавним набавкама.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је
учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним
набавкама.
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Образложење
Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке број: 03/3-2371-1/22 од 21.06.2022.
године.
Јавна набавка је проведена по посебном режиму за провођење поступка и додјеле уговора о
јавној набавци из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 800.000,00 КМ.
Позива за достављање понуда у предмету набавке пружање правних адвокатских услуга из
Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, објављен је на веб страници уговорног органа
21.06.2022. године, и исти упућен на три адресе, Karanović & Partners oad, Stanivuk &
Manasijevski и Lazarevic Law firm, у складу ca одредбама члана 7. став 3. Правилник о
поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама
("Службени гласник БиХ", бр. 66/16)
Комисија за израду тендерске документације за набавку услуга правног савјетника за
провођење поступка поништења арбитражне одлуке ICSID ARB /16/36, именована је
Рјешењем Генералног директора број: број: 03/3-2371-2/22 од 21.06.2022. године и сачинила
тендерску документацију.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем Генералног директора број: број: 03/32371-3/22 од 21.06.2022. године.
Комисија за јавну набавку сачинила је Записник о отварању понуда број: 03/3-2371-9/22 од
07.07.2022. године, те исти, у законски предвиђеном року, доставила понуђачу.
Комисија за јавну набавку сачинила је Записник о оцјени понуда у предмету набавке услуга
правног савјетника за провођење поступка поништења арбитражне одлуке ICSID ARB /16/36,
број: 03/3-2371-12/22 од 12.07.2022. године и Извјештај о раду са препоруком за додјелу
уговора о набавци број: 03/3-2371-13/22 од 12.07.2022. године.
Отварање понуда извршено је 07.07.2022. године у 12:00 часова. О отварању понуда је
сачињен одговарајући Записник.
Приликом отварања понуде Комисија је констатовала да је у заказаном року (до 07.07.2022.
године до 12:00 часова) понуду благовремено поднио у затвореној омотници, у складу са
Тендерским документом, Понуђач Karanović & Partners oad Ресавска 23, 11000 Београд, која
је на протоколу уговорног органа евидентирана 07.07.2022. год. у 11:40 сати.
При отварању коверте, прочитан је назив предметног понуђача, укупна цијена понуде
наведена у понуди и понуђени попуст.
Комисија за јавну набавку је, након анализе достављене понуде у складу са Тендерском
документацијом, утврдила при отварању коверте, да је Понуђач Karanović & Partners oad
Ресавска 23, 11000 Београд доставио понуду број 1 од 28.06.2022. године, у износу од
800.000,00 без ПДВ-а који се плаћа у БиХ, попуст у износу од 0,00 КМ без ПДВ-а, односно
укупну цијену са урачунатим попустом од 800.000,00 без ПДВ-а који се плаћа у БиХ.

Комисија за набавке је на затвореном састанку дана 07.07.2022. године, приступила провјери
валидности достављених докумената, тј. утврђивању квалификованости понуђача у складу
са захтјевом из Тендерске документације.
Након детаљне анализе достављене документације утврђене су нејасноће у достављеним
документима, те је у складу са одредбама члана 68. став 3) Закона о јавним набвакама
понуђачу упућем "Позив за појашење докумената које сте доставили у Понуди број 1 од
28.06.2022. године, у поступку набавке правних услуга из Анекса II дио 6 Закона о јавним
набавкама, број 2371/22" број 03/1-2371-10/22 од 08.07.2022. године, у ком је наведено:
1.
„у вашој Понуди број 1 од 28.06.2022. године, у поступку набавке правних
услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, број 2371/22 , у поступку додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
БиХ, број 66/16), у складу са Позивом за доставу понуда, евиденциони број: 2371/22 од
21.06.2022. године, на страни 29. у Изјави о искуству у застпању сте навели:
„Ја, доле потписани, као законски заступник Понуђача (Карановић & партнерс)
изјављујем и потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу да су испод
наведене информације о заступању у инвестиционим споровима који су настали по
основу повреде Споразума о заштити инвестиције и у надлежности ИЦСИД-а, тачне, а у
сврху учествовања у раду као члан тима у оквиру Пружања услуга правног саветника за
провођење поступка поништења арбитражне одлуке према Пројектном задатку за
пружање правних услуга заступања / саветовања у случају подношења захтева за
поништење (тумачење и/или ревизију) арбитражне одлуке ИЦСИД БР АРБ/16/36
(Евиденциони број набавке у МХ ЕРС -Матичном предузећу а.д. Требиње: 2371/22).
1. Спор #1:
Затупање туженог у спору: „Zelena N.V. and Energo-Zelena d.o.o Inđija v. Republic of Serbia
(ICSID Case No. ARB/14/27)" 2. Спор #2
Заступање туженог у спору: „Viaduct d.o.o. Portorož, Vladimir Zevnik and Boris Goljevšček v.
Bosnia and Herzegovina (ICSID Case No. ARB/16/36)"
3. Спор #3
Заступање тужиоца у спору: „Marko Mihaljevic v. Republic of Croatia (ICSID Case No.
ARB/19/35)"
У тачки 7.4.1 алинеја a) Тендерске документације за набавку услуга правног савјетника за
провођење поступка поништења арбитражне одлуке према Пројектном задатку за
пружање правних услуга заступања/савјетовања у случају подношења захтјева за
поништење (тумачење и/или равизију) арбитражне одлуке ИЦСИД БР АРБ/16/36, је
тражено:
а) Искуство у заступању у најмање три инвестициона спору која су настала по основу
повреде Споразума о заштити инвестиција, који предвиђа надлежност Међународног
центра за решавање инвестиционих спорова (ИЦСИД), вриједности веће од 50.000.000
ЕУР-а.
У складу са одредбама члана 68. став 3) Закона о јавним набвакама позивамо вас да као
понуђач у року одтри дана појасните документе које су доставили у вашој Понуди број 1
од 28.06.2022. године, по напријед наведеном питању.
2.
у вашој Понуди број 1 од 28.06.2022. године, у поступку набавке правних
услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, број 2371/22 , у поступку додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
БиХ, број 66/16), у складу са Позивом за доставу понуда, евиденциони број: 2371/22 од
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21.06.2022. године, на страни 27. у Гаранцији за озбиљност понуде Addiko Bank број МД
22186-36363 је наведено :
„Informisani smo da naš klijent KARANOVIĆ & PARTNERS O.A.D BEOGRAD, od sada pa nadalje
Ponuđač, učestvuje u otvorenom postupku za nabavku usluga „Usluge pravnog savjetnika za
provođenje postupka poništenja arbitražne odluke ICSID ARB/16/36", evidencijski broj
nabavke: 2371/22, čija je procenjena vrednost KM 800.000,00.
Za učestvovanje u ovom postupku Ponuđač je dužan da dostavi bankarsku garanciju za
ozbiljnost ponude u iznosu od: KM 10.000,00.
U skladu sa gore navedenim izdajemo garanciju u protivvrednosti a na maksimalan iznos od:
EUR 5.000,00 (slovima: pethiljada i 00/100 eura)"
У тачки 17.1 Тендерске документације за набавку услуга правног савјетника за
провођење поступка поништења арбитражне одлуке према Пројектном задатку за
пружање правних услуга заступања/савјетовања у случају подношења захтјева за
поништење (тумачење и/или равизију) арбитражне одлуке ИЦСИД БР АРБ/16/36, је
тражено:
„Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи требају доставити у оригиналу
безусловну банкарску гаранцију за озбиљност понуде (у даљем тексту: гаранција за
понуду). Износ тражене гаранције за понуду је 10.000,00 КМ (ријечима: десетхиљада и
00/100 КМ) и мора да важи у читавом периоду опције понуде + 28 дана."
У складу са одредбама члана 68. став 3) Закона о јавним набвакама позивамо вас да као
понуђач у року од три дана појасните документе које су доставили у вашој Понуди број 1
од 28.06.2022. године, по напријед наведеном питању."
Понуђач је дана 11.07.2022. године доставио:
1.
Појашњење изјаве о искуству у заступању, у ком је наведено:
„По позиву за појашњење докумената Уговорног органа број 03/1-2371-10/22 од
08.07.2022. године, ја, доле потписани, дајем појашњење Изјаве о искуству у заступању
те изјављујем и потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу да су сви
доле наведени спорови вредности веће од 50.000.000,00 ЕУР а да из разлога
поверљивости у иницијалној изјави нисмо навели вредности спорова. Такође, овим
изјављујем и потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су
испод наведене информације о заступању у инвестиционим споровима који су настали
по основу повреде Споразума о заштити инвестиције и у надлежности ИЦСИД-а, тачне, а
у сврху учествовања у раду као члан тима у оквиру Пружања услуга правног саветника за
провођење поступка поништења арбитражне одлуке према Пројектном задатку за
пружање правних услуга заступања / саветовања у случају подношења захтева за
поништење (тумачење и/или ревизију) арбитражне одлуке ИЦСИД БР АРБ/16/36
(Евиденциони број набавке у МХ ЕРС - Матичном предузећу а.д. Требиње: 2371/22).
1. Спор #1:
Затупање туженог у спору: „Zelena N.V. and Energo-Zelena d.o.o Inđija v. Republic of Serbia
(ICSID Case No. ARB/14/27)" пред Међународним центром за решавање инвестиционих
спорова (ИЦСИД). Инвестициони спор је настао по основу повреде Споразума о заштити
инвестиција и његова вредност је већа од 50.000.000 ЕУР-а.
2. Спор #2
Заступање туженог у спору: „Viaduct d.o.o. Portorož, Vladimir Zevnik and Boris Goljevšček v.
Bosnia and Herzegovina (ICSID Case No. ARB/16/ЗБ)" пред Међународним центром за
решавање инвестиционих спорова (ИЦСИД). Инвестициони спор је настао по основу

повреде Споразума о заштити инвестиција и његова вредност је већа од 50.000.000 ЕУРа. 3. Спор #3
Заступање тужиоца у спору: „Магко Mihaljevic v. Republic of Croatia (ICSID Case No.
ARB/19/35)" пред Међународним центром за решавање инвестиционих спорова
(ИЦСИД). Инвестициони спор је настао по основу повреде Споразума о заштити
инвестиција и његова вредност је већа од 50.000.000 ЕУР-а."
2.
Појашњење гарације за озбиљност понуде, у ком је наведено:
„По позиву за појашњење докумената Уговорног органа број 03/1-2371-10/22 од
08.07.2022. године, ја, доле потписани, дајем појашњење документа на страни 27
Понуде број 1, тј. гаранције за озбиљност понуде Addiko bank a.d. број MD 22186-36363,
те изјављујем и потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
наведеном банкарском гаранцијом Addiko bank a.d. гарантује до максималног износа од
5.113,00 ЕУР, што представља противвредност износа од 10.000 КМ, а у складу са
приложеним дописом Addiko bank a.d. од 11.07.2022. године."
Допис Addiko bank a.d. од 11.07.2022. године:
„Addiko Bank a.d. Beograd Milutina Milankovića 7v 11070 Novi Beograd Beograd,
11.07.2022.godine
KARANOVIĆ& PARTNERS
ORTAČKO ADVOKATSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Resavska 23, Beograd - Vračar, Republika Srbija
POTVRDA
Poštovani,
Potvrđujemo da smo dana 05.07.2022. godine izdali Bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude
broj MD 22186-36363 od 05.07.2022. godine na iznos garancije od EUR 5.113,00.
Garancija je devizna u eurima a iznos od EUR 5.113,00 predstavlja protivvrednost iznosa od
10.000,00 KM računat po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan
05.07.2022. godine.
Garancija, MD 22186-36363, izdata je po nalogu društva Karanović & Partners O.A.D. u svrhu
učešća u otvorenom postupku za nabavku usluga „Usluge pravnog savjetnika za provođenje
postupka poništenja arbitražne odluke ICSID ARB/16/36", evidencijski broj nabavke: 2371/22,
u korist Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.
Trebinje, Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje, Republika Srpska, BiH.
S poštovanjem,"
Након детаљне провјере докумената који су захтјевани у тендерској документацији,
достављених појашњења, утврђено је да приспјела понуде задовољава квалификационе
критеријуме и да ће бити предмет даљег оцјењивања.
У даљем раду комисије настављено је оцјењивање једине приспјеле понуде Понуђача
Karanović & Partners oad Ресавска 23,11000 Београд, у складу са Тендерским документом.
Тендерском документацијом је утврђено да је критеријум за додјелу уговора најнижа цијена
технички прихватљиве понуде.
У складу са претходним, утврђено је да је Понуђач - Karanović & Partners oad Ресавска 23,
11000 Београд, доставио укупну цијену понуде, са укљученим попустом, без ПДВ-а који се
плаћа у БиХ, у износу од 800.000,00 КМ.
На основу утврђеног чињеничног стања, Комисија једногласно, јавним гласањем и без
издвојеног мишљења, утврдила да је Понуђач Karanović & Partners oad Ресавска 23, 11000
Београд, поднио прихватљиву цијену за набавку услуга правног савјетника за провођење

поступка поништења арбитражне одлуке ICSID ARB /16/36, а у складу са Закључком Владе
Републике Српске број: 04/1-012-2-1690/22 од 25.05.2022. године и Одговором број:
05.05/012-1054-3/22 од 06.06.2022.године, те да је овај Понуђач компетентан, подобан и
способан да изврши уговор који је предмет набавке.
На основу извршене оцјене и укупних резултата проведеног поступка, примјеном члана 5.
став (2) тачка ф) Правилника о успостављању и раду комисије за набавке ("Службени гласник
БиХ", бр. 103/14) и члана 5. Рјешења о именовању Комисије, Комисија за јавну набавку дала
је Управи Друштва препоруку за избор најповољнијег Понуђача - Karanović & Partners oad
Ресавска 23, 11000 Београд, за набавку услуга правног савјетника за провођење поступка
поништења арбитражне одлуке ICSID ARB /16/36, а све према пројектном задатку који је
саставни дио тендерске документације, по укупно понуђеном износу од 800.000,00 КМ, без
ПДВ-а који се плаћа у БиХ:
1. Да Управа МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, донесе Одлуку о избору
понуђача, Karanović & Partners oad Ресавска 23, 11000 Београд, за набавку услуга правног
савјетника за провођење поступка поништења арбитражне одлуке ICSID ARB /16/36, а у
складу са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1690/22 од 25.05.2022.
године и Одговором број: 05.05/012-1054-3/22 од 06.06.2022.године, а све према пројектном
задатку који је саставни дио тендерске документације
2. Да се са наведеним понуђачем, по коначности одлуке о избору понуђача, закључи
уговор о пружању услуга правног савјетника за провођење поступка поништења арбитражне
одлуке ICSID ARB /16/36, а у складу са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-21690/22 од 25.05.2022. године и Одговором број: 05.05/012-1054-3/22 од 06.06.2022.године,
а све према пројектном задатку који је саставни дио тендерске документације.
У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно
и потпуно, извршила оцјену квалификовбаности понуђача те оцјену приспјеле понуде, у
складу са критеријумима из Одлуке о покретању поступка набавке и тендерске
документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Друштва није нашла разлоге, неправилности
нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије
за јавне набавке.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским
актима, интерним актима и тендерским документом. Увидом у приложену документацију,
неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен, због тога јер је понудио најнижу
цијена технички прихватљиве понуде за предметну набавку услуга.
На основу члана 70. става (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број
39/14) примјеном критеријума најниже цијене технички прихватљиве понуде у складу са
°ДР е Дбама члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број
39/14) и члана 48. став 1. тачка 7. Статута Матичног предузећа, одлучено је као у члану 1 и 2
ове Одлуке.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити жалба, у складу са одредбама члана 101. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14), на начин прописан одредбама члана 99.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14).

Достављено:
Понуђачима,
Комисији за набавке,
- Дирекцији за јавне набвке,
Кабинету Генералног директора
- Архиви а/а.

