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На основу одредби члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, 
број 39/14) и члана 12. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 112. интерном 
састанку, одржаном 14. новембра 2019.  године, у Требињу, донијела 

 
 

ОДЛУКУ 

о  додјели уговора у поступку јавне набавке услуга – одржавање системског и 
апликативног софтвера за eDMS систем Регулаторне комисије путем 

преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци 

 
I 

 
ПРИХВАТА СЕ препорука Комисије за јавну набавку услуга, након окончаног 
преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци, те се уговор за 
одржавање системског и апликативног софтвера за eDMS систем Регулаторне 
комисије, додјељује понуђачу „М&I Systems“ д.о.о. Бања Лука. 

 
II 
 

Са изабраним понуђачем „М&I Systems“ д.о.о. Бања Лука закључиће се уговор о 
одржавању система из тачке 1. ове одлуке износу од 16.350,17 КМ са ПДВ-ом на 
период од годину дана, почевши од 6. октобра 2019. 
 
 

III 
 

Објављивање обавјештења о додјели уговора, као и друге послове у вези са 
реализацијом ове набавке обавиће стручне службе Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске. 

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, доставља се изабраном понуђачу и 
објављује на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Нa 107. интeрнoм сaстaнку, oдржaнoм 29. августа 2019. године, у Tрeбињу, 
Регулаторна комисија је донијела Одлуку број: 01-317-1/19/I-107-91 о покретању 
поступка за јавну набавку услуге одржавања системског и апликативног софтвера 
за eDMS систем Регулаторне комисије, путем преговарачког поступка без 
објављивања обавјештења о набавци. На овом интерном састанку, Рјешењем број 
01-317-2/19/I-107-92, именована је и Комисија за спровођење ове јавне набавке. 
Обавјештење о набавци је постављено на интернет страници Регулаторне 
комисије, у складу са одредбама члана 28. став (4) Закона о јавним набавкама. 

Предмет набавке је услуга одржавања системског и апликативног софтвера за 
eDMS систем Регулаторне комисије.  

По објављивању Тендерске документације број 01-317-3/19 на интернет станици 
Регулаторне комисије, и након упућивања Позива за достављање захтјева за 
учешће и почетне понуде на адресу привредног друштва „М&I Systems“ д.о.о. Бања 
Лука, на протокол Регулаторне комисије је достављен један захтјев за учешће у 
поменутом поступку набавке. 

Понуђач, „М&I Systems“ д.о.о. Бања Лука, је благовремено доставио 
квалификациону документацију тражену Тендерским документом, као и почетну 
понуду. По пријему Захтјева за учешће, Комисија је, у складу са одредбом члана 23. 
и 28. Закона о јавним набавкама који се односе на начин спровођења овог 
поступка, извршила преглед истог, те верификацију квалификованости понуђача 
на основу достављених доказа захтијеваних Тендерским документом, након чега 
је Записником о раду Комисије за набавке број: 01-317-7/19 од 12.09.2019. 
констатовано да је овај понуђач квалификован за учешће у предметном поступку 
јавне набавке. 

Комисија је, такође, констатовала да је достављена почетна понуда са сљедећом 
структуром цијене, односно у сљедећем износу: 

Р. 
бр.  Јед. мјере Кол. 

Јединична 
цијена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цијена без 

ПДВ-а 

1 

Одржавање системског софтвера 
за eDMS (eOffice) систем 
Регулаторне комисије 
IBM Domino Express Authorized 
user Licence support (1.11.2019 – 
31.10.2020.) 

ком 1 3.010,00 3.010,00 

2 Одржавање апликативног 
софтвера за eDMS (eOffice) 
систем Регулаторне комисије 
(минимални број сати мјесечне 
подршке 4  

ч/д 12 975,00 11.700,00 

Укупно без ПДВ-а 14.710,00 
Попуст 5% тј. 735,50    

Укупно са попустом без ПДВ-а 13.974,50 
ПДВ 2.375,67 

ТОТАЛ 16.350,17 
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Поступајући у складу са чланом 28. став (5) ЗЈН, понуђачу је 16. септембра 2019. 
упућен Позив на преговоре број 01-317-8/19. Преговори између представника 
понуђача и уговорног органа су одржани 24. септембра 2019. године у Требињу, и 
том приликом се преговарало о техничким, економским, правним и другим 
аспектима понуђене услуге и уговора, о чему је сачињен Записник број 0-317-9/19 
који су потписале обје стране. 

Након окончаних преговора, уговорни орган је 3. октобра 2019. године упутио 
понуђачу Позив за достављање коначне понуде број 01-317-10/19. 

Сходно поменутом позиву, „М&I Systems“ д.о.о. Бања Лука је у предвиђеном року 
доставио коначну понуду, која је на протоколу уговорног органа примљена 11. 
октобра 2019. године под бројем 01-317-11/19. 

У прописано вријеме, Комисија је извршила отварање коначне понуде овог 
понуђача и након прегледа констатовала да је иста припремљена у складу са 
захтјевима уговорног органа. 

Комисија је констатовала да је цијена понуде, односно њена структура, једнака 
почетној понуди, односно цијени при којој је понуђач остао приликом преговора. 

На основу напријед наведеног, Комисија за јавне набавке је предложила 
Регулаторној комисија да донесе Одлуку о додјели уговора понуђачу „М&I 
Systems“ д.о.о. Бања Лука, ул. Видовданска бр. 2, 78000 Бања Лука, са понуђеном 
укупном цијеном у износу од 16.350,17 КМ са ПДВ-ом, односно да са понуђачем 
потпише уговор о редовном одржавању eDMS система. 

Регулаторна комисија је након разматрања Извјештаја комисије за јавне набавке 
прихватила препоруку Комисије за јавне набавке и донијела одлуку као у 
диспозитиву.  

 
     Предсједник   

  
Владислав Владичић                                            

     
 
Достављено:                                                                      
   - Сектор за финансијске и административне послове,                                                                                                  
   - „М&I Systems“ д.о.о. из Бања Лука, 
   -  огласна табла и 
   -  а/а. 

 


