
Образац:ЈН-2 
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ 

ПОСТУПКА НАБАВКЕ 
Страна 1 ОД З 

Број: НО - 5Ј 118. 
Датум: 14.09.2018. године 

На основу члана 45. Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" 

Требиње - Зависно предузеће "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град,члана 18. Став 1., 
члана 21 . Закона о јавним набавкама , члана 12. Правилника о јавним набавкама и члана 4. 
Упутства за примјену Правилника о јавним набавкама , на Приједлог Милановић Горана 
Извршног директора за инвестиције и развој, Надзорни одбор на основу закључка Управе 
Предузећа број УП- 571/18 и на основу препоруке Одбора за ревизију доноси: 

ПОСЕБНА ОДЛУКА 

о покретању поступка набавке радова- Испорука и уградња електромашинске и 
хидромеханичке опреме за МХЕ "Бочац 2" -додатни радови 

члан 1. 

Прихвата се Приједлог Милановић Горана Извршног директора за инвестиције и развој, за 

покретање поступка набавке радова- Испорука и уградња електромашинске и хидромеханичке 
опреме за МХЕ "Бочац 2"- додатни радови, број: 05-3190/18 од 13.09.2018. године. 

Процијењена нето вриједност набавке (без индиректних пореза), 53.000,00 КМ без ПДВ

а(словима : педесет три хиљаде конвертибилне марке) и представља податак повјерљиве 
природе. 

члан 2. 

Набавка из предходног члана провешће се у свему према правилима преговарачког 
поступка без објаве обавјештења, у складу са Законом и Правилником о јавним набавкама . 

члан 3. 

Као критеријум за избор најбоље оцијењене понуде по овој Одлуци, утврђује се најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде. 
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члан 4. 

Отварање и оцјену понуда провешће Комисија за јавне набавке , у саставу од 3 (три) члана . 
Састав и дјелокруг рада Комисије из претходног става утврдиће директор Предузећа посебним 

рјешењем , најкасније 3 (три) дана прије заказаног отварања понуда . 

члан 5. 

Комисија из претходног члана ће у заказано вријеме извршити отварање понуда те о свом 

раду поднијети одговарајући извјештај, са препоруком за додјелу уговора о набавци, у року од 1О 
(десет) дана , рачунајући од отварања понуда. 

Рок из претходног става Управа Предузећа, изузетно , може продужити, на образложен 
захтјев Комисије, у случају сложеног поступка оцјене понуда или других оправданих разлога . 

члан 6. 

Управа Предузећа ће донијети одлуку о избору најбоље оцијењеног понуђача у року од 5 
(пет) радних дана, рачунајући од пријема одговарајућег извјештаја и препоруке за додјелу уговора из 

става 1. претходног члана . 

Уговор о набавци ће се понудити најбоље оцијењеном понуђачу , по коначности одлуке о 
избору. 

Уговор о набавци неће се закључити прије истека рока од 15 дана , рачунајући од 
достављања обавјештења квалификованим понуђачима о резултатима избора (члан 39. став1. ЗОЈН 
БиХ). 

У случају улагања приговора на одлуку о избору , закључење уговора о набавци се 

обуставља до окончања поступка по приговору (члан 51 . став 2. ЗОЈН БиХ) . 

У случају улагања жалбе, односно пријема копије жалбе , закључење уговора о набавци се 
обуставља на период од 5 (пет) дана , осим ако Канцеларија за жалбе не изда другачије инструкције 
(члан 51 . став 6. ЗОЈН БиХ) . 

члан 7. 

Средства за набавку из члана 1. ове Одлуке , обезбједиће се из властитих средстава. 
За обезбјеђење средстава и исплате уговорене цијене, у износу и на начин утврђен у понуди 

изабраног понуђача , задужује се и овлашћује економско-финансијски сектор . 

члан 8. 

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује комерцијална служба. 

члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли предузећа. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Милановић Горан, Извршни директор за инвестиције и развој, поднио је Приједлог за покретање 

поступка набавке радова· Испорука и уградња електромашинске и хидромеханичке опреме за 

МХЕ "Бочац 2"· додатни радови, број 05·3190/18 од 13.09.2018. године. 

У поступку по Приједлогу утврђено је да је Приједлог основан и да садржи све потребне 

елементе за одлучивање, у складу са чл . 3. Упутства за примјену Правилника о јавним набавкама. 

При доношењу Одлуке, Надзорни Одбор се посебно руководио чињеницом да предложена 
набавка није планирана , те да ће бити обухваћена Ребалансом плана инвестиција за 2018 годину те 
се стога доноси Посебна одлука. 

У погледу одлучивања о оквирним роковима за извршење појединих фаза набавке, оцијењено 
је да су утврђени рокови реални и да обезбјеђују ефикасно провођење и окончање поступка те да су у 
складу са важећим прописима из ове области . 

На основу утврђеног чињеничног стања, примјеном одредби члана 4. тачке 4.1. Упутства за 
примјену Правилника о јавним набавкама и члана 45. став 1. тачка 12. Статута , одлучено је као у 
диспозитиву. 

1. Предлагачу; 

2. Комерцијалној служби; 
3. Архиви. 
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