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Број: 1.1/ОЗ/1-А'П~ - А /19
Датум :

16.07 .2019 . године

На основу члана 18. став 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број

З9/14), члана 4. Правилника о поступку 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 Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске"
Требиње - Матично предузеће а.д . Требиње, на основу Закључка Управе Матичног
предузећа од 15.07.2019. године,доноси
ОДЛУКУ

о покретању поступка набавке услуга истицања визуелних обиљежја МХ ЕРС-а
током одржавања свих културних манифестација које се одржавају у ЈУ Музеј Републике
Српске у Бања Луци
Члан

1.

Одобр;:~ва се покретање поступка ј авне набавке
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Републике Српске у Бања Луци.
Процијењена нето вриједност набавке (без индиректних пореза), износи б .000,00 КМ

(словима: шестхиљада КМ).
Ј авна набавка Ћ е се финансирати из властитих средства , планираних у Плану ја •::~них
набавки Матичног предузећа за

2019. годину .

Јавна набавка ће се провести путем директног спора зума,закључењем У гово р.а са ЈУ
Музеј Републике Српске у Бања Луци.

Евиденцио ни број јавне набавке је број под којим ј е ова Одлука евидентирана у
књизи протокола Уговорног органа.

Члан

Молба за донацију ЈУ Музеј

2.

Републике Српске у Бања Луц и и Закљу'..!ак Управе

Матичног предузећа број: 1.1/01-1672-2/19 од 15.07 .2019. rодине о одобравању с редстава у
износу од

6.000,00

КМ, се сматрају прихватљивом понудом .

Члан

3.

Саставни дио ове Одлуке је Закључак Управе Матич ноr предузећа од

15.07.2019.

године.

На основу Закључка Управе Матичног предузећа о одобравању средстава у и з носу од

6.000,00 КМ, закључити ће се Уговор са ЈУ Музеј Републике Српске у Бања Луци.

Регистроооно код Основног Суда у Требињ у, бр. рег. Уп. РУ-1-1312-00; Матични број: 1756192;
Жиро рачуни:

НЛБ Развојно банка а.д. Бања Луко: 562-008-00000195-<ЈЗ, Нооо банко о. д. Бањо Луко: 555-<ЈО9- 00003093-95
Сбербонк о. д. Бањо Луко:

567443-10000445 -42, Pov/ovic /nternotionol Bank: 554-ОО НХЈОО2866-19

Uni Credit Вапkо.д Бањо Луко : 551 - ОЗО-<Ј0010905-37, Комерцијапна банкаа.д . Бања Лука: 571-080.00000045-88
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Члан

4.

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

За

извршење

ове

Одлуке

задужује

5.

се

и

овлашћује

Дирекција

за

економско 

финансијске и комерцијалне послове и Управа Матичног предузећа.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У поступку разматрања Молбе за донацију ЈУ Музеј Републике Српске у Бања Луци ,
Управа Матичног предузећа је на сједници одржаној дана 15.07.2019. године донијела
Закључак којим се одобрава покретање поступка јавне набавке услуга истицања визуелних
обиљежја МХ ЕРС-а током одржавања свих културних манифестација које се одржавају у ЈУ

Музеј Републике Српске у Бања Луци, и закључење Уговора са ЈУ Музеј Републике Српске у
Бања Луци .

При доношењу Одлуке, Управа Друштва се посебно руководила чињеницом да је
предложена набавка саставни дио Плана јавних набавки за

2019 . годину под ставком 2.17 .

Услуге рекламе и пропаганде (Шифра ЈРЈН 79З42200-5 Услуге промовисања}, да је реално
процијењена

њена

вриједност на тржишту, да ће

се

предметна

набавка

финасирати

властитим средствима и да је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке .

На основу утвр~е.н_ог чињеничног ~тања, примјеном одрер.?и_ ~лана

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 начину провођења поступка директног споразума за јавну набавку роба , услуга и

радова број : 1 . 1/0 1· З74- 2/15 од 26 .02 .2015 . године и члана 48. став 1. тач . 7. Статута
Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Требиње - Матично предузеће
а.д. Требиње, одлучено је као у члану 1. и З. ове Одлуке .
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