:

Мјешовити Холдинг

"Електропривреда Републике Српске"

---·-····----···-·-·-·-----~~-'!!~~о__l!Р~_rзе~~!._'!.:~:!_ре§иН!_е

МХ"ЕРС'' -мп о.д. ЈРеоон.е Степ е Степанош/!аб.б. 8910 !Требиње

Теп: t387(59J 277101.; Фа11с 1-387 (;9) 2'77 J1D

1115: 44 01355450006

w1~'\1с;,1Јю

E-!Nil: riekrropf.vredatpersЬo

ИБ: 401Ш450006

Број: 1.1/ОЗ/1-Јсоь · l /19
11.04.2019. године

Датум:

На основу члана 18. став 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ ", б рој
39/14), члан а 4. П равилн ика о поступку директног споразума ("Сл. гласник БиХ ", број 90/14),
чла н а 6. став а 1. П рав ил н и ка о условима и начину провођења поступка директног с п ор азума
за јавну набавку роба , усл уга и радо ва бр ој: 1.1/01-374-2/15 од 26.02.201 t;. године ~·чл а нз 4S.
став 1. тач. 7. Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републ и ке Српске" Требиње Матично предузеће а.д. Требиње, на основу Закључка Управе Матичног предузећа од

10.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке ус11уга истицања визуе11них обиљежја

МХ "ЕРС"-а на свим утакмицама које ће играти КК ,,ХЕО" Билећа
Члан

1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга истицања визуелних обиљежја
МХ "ЕРС"-а на свим утакмицама које ће играти КК "ХЕО" Билећа, током 2019.године.
Процијењена нето вриједност набавке (без индиректних пореза), износ и

6.000,00 КМ

(словима: шестхиљада КМ).

Јавна набавка ће се финансирати из властитих средства, планираних у Плану јавних
набавки Матичног предузећа за

2019. годину .

Јавна набавка ће се провести путем директног споразума, закључивањем Уговора са
Кошаркашким клубом "ХЕО" Билећа.
Евиденциони број јавне набавке је број под којим је ова Одлука евидентирана у књизи
протокола Уговорног органа.

Члан

2.

Писмена Понуда и Закључак Управе Матичног предузећа о одобравању средстава у

износу од

6.000,00 КМ, се сматра прихватљивом понудом.
Члан

3.

Саставни дио ове Одлуке је Закључак Управе Матичног предузећа од

10.04.2019.

године.

На основу Закључка Управе Матичног предузећа о одобравању средстава у износу од

6.000,00 КМ, закључити ће се Уговор са Кошаркашким клубом "Х ЕО " Билећа.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном билтену
Матичног предузећа".
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Ч.nан

5.

За извршење ове Одпуке задужује се и овл а шћуј е Дирекција за комер цијалне посло ве

и Управа Матичног предузећа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У поступку разматрања Понуде Кошарка ш ког клуба "ХЕО" Билећа, Упр ава Матичног
предузећа је на сједници одржаној дана

10.04.2019. године донијела закључак кој им се

одобрава покретање поступка набавке услуга истицања визуелних обиљежја МХ " ЕР С"-а н а
свим утакм и цама кој е ћ е и грати КК ,,ХЕО " Билећа, током 20 19 .године и закључење Уговора са
Кошаркашким клубом "ХЕО" Билећа.

При доношењу Одлу ке, Управа Друштщ1 се посебно руководила чињеницом да је
предпожена набавка саставни дио Плана ја в них набавки за
Услуге рекламе и пропаганде (Ш ифра ЈРЈН

2019. годину под ста вком 2.17.

79342200-5 Услуге промовисања), дэ је реално

процијењена њена вриједност на тржишту, да ће се предметна набавка фи н аси рати властитим
средст в има и да је предпожена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања, п римјеном одредби члан а

18.

став

1. и

члана

90. Зако н а о јавним наб а вкама ("Сл. гласник Б иХи, број 39/14), ч лана 4. Прави л ника о по ступ ку
директног спо разума ("Сл. гласн ик БиХ", број 90/14), члана 6. става 1. Правилника о условима
и начину провођења поступка директног споразума за јавн у набавку роба , услуга и радова

број : 1.1/ 01-374-2/ 15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тач. 7. Статута Мјешовито г
Холдин га "ЕлеУ.тропривреда Републи к~ Ср п ске" Треб иње
одпучено је као у чл ану

1. ..: 3. ове

Од..у:<е.

Доставити:

-

Предлоzачу

-

Дирекцији за иомерцијалне пос.лове

Одјељењу интерне рееиэије
Архиви а/а
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