
Мјешовити Холдинг 
"Електропривреда Републике Српске" 
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Број: 01-2454-2/22
Датум: 29.06.2022. године

На основу члана 10. став 1. тачка е) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 
39/14), члан 12. Правилника о јавним набавкама МХ "ЕРС" -  Матично предузеће а.д. Требиње 
1.1- 01-1528-1-15 од 19.11.2015 и 1.1-01-758-1-17 од 10.4.2017. године и члана 48. став 1. тач. 
7. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће 
а.д. Требиње, а поступајући по Захтјеву за набавку Дирекције за инвестиције, број: ИНТ: 
3022/21 од 22.06.2022. године, Закључку Управе број: 01-2454-1/22 од 29.06.2022. године, 
Одлуци Надзорног одбора о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке за реконструкцију 
и/или изградњу пословне зграде у Требињу, Немањина 7, број НО-02/1-88-328/22 од 
30.05.2022. године, Препоруци Одбора за ревизију о доношењу Одлуке о измјенама и 
допунама Инвестиционе одлуке за реконструкцију и/или изградњу пословне зграде у 
Требињу, Немањина 7, број ОР-02/1-88-326/22 од 30.05.2022. године, Одлуци Владе 
Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. 
Бања Лука у МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње, о давању сагласности на 
Инвестициону одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње о 
измјенама и допунама одлукеза реконструкцију и/или изградњу пословне зграде у Требињу, 
Немањина 7, број 04/1-012-2-1978/22 од 09.06.2022. године, којим се одобрава рјешавање 
имовинско правних односа (куповина земљишта), писму намјере МХ ЕРС за покретање 
поступка преноса /купопродаје непокретности од 15.06.2022. године, Елаборату о процјени 
тржишне вриједности непокретности и изјашњењу на утврђену вриједност непокретности 
број 01-2212-5/22 од 22.06.2022.године, за набавку/изградњу пословне зграде у Лакташима, 
Управа Друштва доноси

ОДЛУКУ
о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама 

за набавку земљишта за изградњу Пословне зграде у Лакташима

Члан 1.
Одобрава се набавка, ради изградње пословног објекта, и то непокретности означених 

као:
-  к. ч. број: 126/1 "ПЛАЦ" пашњак 1. класе површине 2842 m2 и
-  к. ч. број: 126/3 "ПЛАЦ" стамбени објекат површине 23 m2 и
-  двориште површине 965 m2

уписане у Лист непокретности, број: 1498/33 к.о. Лакташи, као својина и посјед Града 
Лакташи.

Процијењена нето тршишна вриједност набавке износи 363.850,00 КМ, без индиректних 
пореза, која је утврђена од стране овлашћеног судског вјештака грађевинске струке.

Регистровано код Основног Суда у Требињу, Рјешењем број 062-0-РЕГ-18-000517 од 20.12.2018.год., под матичним 
регистарским бројем 01756192

Жиро рачуни:
НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука: 562-008-00000195-03, Ноаа банка а.д. Бања Лука: 555-009-00003093-95 

Сбербанк а.д. Бања Лука: 567-443-10000445-42, Uni Credit Bank а.д. Бања Лука: 551-030-00010905-37, Комерцијална 
банка а.д. Бања Лука: 571-080-00000045-88, Intesa Sanpaolo banka" д.д. Сарајево: 154-921-20097590-97
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Члан 2.
Уговор за набавку из члана 1. ове Одлуке, ће се закључити са Градом Лакташи.

Члан 3.
За набавку земљишта за изградњу Пословне зграде у Лакташима, планирана су новчана 

средства у Плану јавних набавки Матичног предузећа за 2022. годину.

Члан 4.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за инвестиције и Дирекција 

за економско финанасијске послове.

Члан 5.
Саставни дио ове Одлуке је Захтјев за набавку Дирекције за инвестиције, број: ИНТ: 

3022/21 од 22.06.2022. године, Закључак Управе број: 01-2454-1/22 од 29.06.2022. године, 
Одлука Надзорног одбора о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке за реконструкцију 
и/или изградњу пословне зграде у Требињу, Немањина 7, број НО-02/1-88-328/22 од 
30.05.2022. године, Препорука Одбора за ревизију о доношењу Одлуке о измјенама и 
допунама Инвестиционе одлуке за реконструкцију и/или изградњу пословне зграде у 
Требињу, Немањина 7, број ОР-02/1-88-326/22 од 30.05.2022. године, Одлука Владе 
Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. 
Бања Лука у МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње, о давању сагласности на 
Инвестициону одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње о 
измјенама и допунама одлуке за реконструкцију и/или изградњу пословне зграде у Требињу, 
Немањина 7, број 04/1-012-2-1978/22 од 09.06.2022. године, којим се одобрава рјешавање 
имовинско правних односа (куповина земљишта), писмо намјере МХ ЕРС за покретање 
поступка преноса /купопродаје непокретности од 15.06.2022. године и Елаборат о процјени 
тржишне вриједности непокретности и изјашњењу на утврђену вриједност непокретности 
број 01-2212-5/22 од 22.0б.2022.године.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дирекција за инвестиције, је доставила Захтјев за набавку земљишта за изградњу 
Пословне зграде у Лакташима, за потребе МХ " ЕРС" Матичног предузећа, број ИНТ: 3022/21 
од 22.06.2022. године. У поступку по Захтјеву, Управа Мјешовитог Холдинга „Електропривреда 
Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње је утврдила да је Захтјев основан и да 
садржи све потребне елементе за одлучивање и донијела Закључак Управе број: 01-2454-1/22 
од 29.06.2022. године.

Надзорни одбор је донио Одлуку о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке за 
реконструкцију и/или изградњу пословне зграде у Требињу, Немањина 7, број НО-02/1-88- 
328/22 од 30.05.2022. године, на Препоруку Одбора за ревизију о доношењу Одлуке о 
измјенама и допунама Инвестиционе одлуке за реконструкцију и/или изградњу пословне 
зграде у Требињу, Немањина 7, број ОР-02/1-88-326/22 од 30.05.2022. године.

При доношењу Одлуке, Надзорни одбор је имао у виду чињеницу, да је набавка 
планирана у Плану набавки за 2022. годину, под ставком 5.39. Рјешавање имовинско правних



односа (куповина земљишта), (ЈРЈН 70122200-4 Услуге куповине земљишта) и да ће се 
предметна набавка финасирати властитим средствима.

Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике 
Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње, је донијела Одлуку о 
давању сагласности на Инвестициону одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС" Матично предузеће 
а.д. Требиње о измјенама и допунама одлуке за реконструкцију и/или изградњу пословне 
зграде у Требињу, Немањина 7, број 04/1-012-2-1978/22 од 09.06.2022. године, којим се 
одобрава рјешавање имовинско правних односа (куповина земљишта).

На основу Писма намјере МХ ЕРС за покретање поступка преноса / купопродаје 
непокретности од 15.06.2022. године и Елабората о процјени тржишне вриједности 
непокретности и изјашњења на утврђену вриједност непокретности број 01-2212-5/22 од 
22.06.2022.године, тршишна вриједност набавке износи 363.850,00 КМ, без индиректних 
пореза, која је утврђена од стране овлаштеног судског вјештака грађевинске струке.

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама члана 10. став 1. тачка е) 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14), члан 12. Правилника о јавним 
набавкама МХ "ЕРС" -  Матично предузеће а.д. Требиње 1.1- 01-1528-1-15 од 19.11.2015 и 1.1- 
01-758-1-17 од 10.4.2017. године и члана 48. став 1. тач. 7. Статута Мјешовитог Холдинга 
„Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, одлучено је као у 
диспозитиву.

Доставити:
1. Предлагачу
2. Дирекцији за јавне набавке
3. Одјељењу интерне ревизије
4. Архиви а/а


