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На основу члана 69. став (3) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14 и 
59/22 - у даљем тексту: Закон о јавним набавкама), члана 48. став 1. тачка 7. Статута 
Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. 
Требиње и члана 57. став 3. Правилника о јавним набавкама Мјешовитог Холдинга 
„Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње број 01-3878- 
4/22 од 16.12.2022.године у поступку набавке радова "Извођења детаљних геолошких, 
инжењерско-геолошких, геотехничких, геофизичких и хидрогеолошких истраживања 
терена за потребе изградње вјетроелектране "Хргуд" на истражном простору"Хргуд" 
општина Берковићи", на основу Одлуке Надзорног одбора број: НО-02/1-88-808/22 од 
22.09.2022. године, Управа Друштва, доноси

ОДЛУКУ
о отказивању поступка јавне набавке

Члан 1.
Отказује се поступак набавке радова "Извођења детаљних геолошких, инжењерско- 
геолошких, геотехничких, геофизичких и хидрогеолошких истраживања терена за 
потребе изградње вјетроелектране "Хргуд" на истражном простору "Хргуд" општина 
Берковићи", у складу са одредбама члана 69. став 3. Закона о јавним набавкама, с 
обзиром на то да је уговорни орган дошао до сазнања да ће се предметна набавка 
реализовати из средстава обезбијеђених по међународном кредитном уговору са 
страном финансијском институцијом, што представља околности које се нису могле 
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке и које су изван контроле 
уговорног органа.

Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за јавне набавке и 

Дирекција PIU.
Члан 3.

Ова одлука ће се објавити на vveb-страници www.ers.ba.
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу по коначности исте.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је доношењем Одлуке Надзорног одбора о набавци 
Извођења детаљних геолошких, инжењерско-геолошких, геотехничких, геофизичких и 
хидрогеолошких истраживања терена за потребе изградње вјетроелектране "Хргуд" на
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истражном простору "Хргуд" општина Берковићи", број: НО-02/1-88-808/22 од 
22.09.2022. године.

Јавна набавка је покренута у свему према правилима отвореног поступка, у складу са 
Законом, Правилником и Тендерским документом.

С обзиром на то да је уговорни орган дошао до сазнања да ће се предметна набавка 
реализовати из средстава обезбијеђених по међународном кредитном уговору са 
страном финансијском институцијом, што представља околности које се нису могле 
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке и које су изван контроле 
уговорног органа, у конкретном случају су испуњени услови за отказивање овог поступка 
јавне набавке, у складу са одредбама члана 69. став (3) Закона о јавним набавкама.

На основу напријед наведеног, у складу са одредбама члана 69. став (3) Закона о јавним 
набавкама, члана 48. став 1. тачка 7. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда 
Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње и члана 57. став 3. Правилника о 
јавним набавкама Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске" Матично 
предузеће а.д. Требиње број 01-3878-4/22 од 16.12.2022.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 („Сл. гласник БиХ", број 39/14 и 59/22), на начин прописан одредбама 
члана 99. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ", број 39/14 и 59/22).

Доставити:
Комисији за набавке,
Дирекцији за јавне набавке 
Дирекцији PIU
Архиви а/а.


