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године

На основу члана 18. став 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број
39/14), члана 4. Правилника о поступку директног споразума ("Сл. гласник БиХ", број 90/14),
члана 6. става 1. Правилника о условима и начи ну провођења поступка директног споразума
за јавну набавку роба, услуга и радова број: 1.1/01-374-2/15 од 26.02.2015. iОдине и члана 48.
став 1. тач. 7. Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Требиње Матично предузеће а.д. Требиње, на основу Закључка Управе Матичног предузећа од
08.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга истицања визуелних обиљежја

МХ

11 ЕРС"-а у филмском материјалу који ће се снимати широм Републике Српске
и емитовати на програмима Радио телевизије Србије
Члан

1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга истицања визуелних обиљежја
МХ "ЕРС"-а у филмском материјалу који ће се снимати широм Репvблике Српске и емитовати
на програмима Радио телевизије Србије.

Процијењена нето вриједност набавке (без индиректних пореза), износи

5.000,00 КМ

(словима: петхиљада 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
Предузећем за продукцију, постпродукцију и оглашавање

"JOVAN PRODUCТION " д.о . о. из

Београда.

Евиденциони број јавне набавке је број под кој"1м је ова ОД11ука евидентирана у књизи
протокола Уговорног органа .

Члан

2.

Писмена Понуда и Закључак Управе Матичног предузећа о одобравању средстава у
износу од

5.000,00 КМ, се сматра прихватљивом понудом.
Члан З.

Саставни дио ове Одлуке је Закључак Управе Матичног предузећа од 08.04.2019.
године.

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

5.000,00 КМ , закључити ће се Уговор са Предузећем за продукцију, постпродукцију и
оглашавање "J OVAN PRODUCТION" д.о.о. из Београда .
Члан4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном билтену
Матичног предузећа".
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Члан

5.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Дирек ција за комерцијалне послов е
и Управа Матичног предузећа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У

п оступку

р а зматр а њ а

Понуде

Предузећ а

за

п роду кциј у,

постпродукцију

и

оглашавање "JOVAN PRODUCТION" д.о. о. из Београда, Управа Матичног предузећа је на
сједници одржаној дана

08.04.2019.

годи не донијела закључак којим се одобрава покретање

посту п ка набавке услуга ист ицања визуелни х обиљежја МХ "ЕРС"-а у филмском материјалу
који ћ е се снимат и широм Републике Српске и емитовати на прогр амима Ради о телевизије

Србије и закључење Уговора са Предузећем за продукцију, постпродукцију и оглаш а ва ње

"JOVAN PRODUCTION 11 д.о.о. из Београда.

При доношењу Одлуке, Управа Друштва се посебно руководила чињеницом да је
пр едложена н а ба в к а саставни дио Плана ј ав них н абавки з а
Услуге рекламе и пропаганде (Шифра ЈРЈ Н

79342200-5

2019.

годину под ста вком

2.17.

Услу ге п ромо висања ), да ј е реално

процијењена њена вриједност на тржишту, да ће се предметна набавка фи наси рати властитим
средствима и да је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке .

На основу утврђеног чињеничног СУања, примјеном одредби ч 11ана

.18. став 1. v1ч ланп

90. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник ь~Х'', број 39/ 14), члана 4. Правилника о поt1 у11ку
директног споразума ("Сл. гласник БиХ", број 90/14), члана 6. става 1. Правилника о условима
и начину провођења поступка директног споразума за јавну 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 м.;ешовитог

Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Требиње - Матично предузеће а.д. Требиње,
одлучено је као у члану

1.

и З. ове Одлуке.

Доставити:

-

Предлоzачу
Дирекцији за комерцијалне послове

ОдЈе.љењу интерне рееиэије
Архивиа/а

За УПРАВУ ДРУШТВА

в.д. гrалног директора
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