
Мјешовити Холдинг 

"Електропривреда Републике Српске" 
Матично предузеће, а.д. Требиње 
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ЈИБ. 4401355450006 ИБ. 401355450006 

Број: 03/1-JGJ.0-f /20 
Датум: 28.10.2020. године 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама (11 Сл. гласник БиХ", број 

З9/14), члана 4. Правилника о поступку директног споразума (11 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-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, на основу Закључка Управе Матичног предузећа број: 01-
257З-2/20 ОД 26.10.2020. године, ДОНОСИ 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке услуга истицања визуелних обиљежја МХ "ЕРС"-а 

током одржавања утакмица у оквиру првенства Обојкашког савеза Републике Српске, које 

ће организовати ОК "Херцеговац" из Билеће 

Члан 1. 
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга истицања визуелних обиљежја 

МХ "ЕРС"-а, током одржавања утакмица у оквиру првенства Обојкашког савеза Републике 

Српске, које ће организовати ОК "Херцеговац" из Билеће, током 2020. године. 
Процијењена нето вриједност набавке (без индиректних пореза), износи З.000,00 КМ 

(словима: трихиљаде КМ) . 

За спровођење јавне набавке планирана су новчана средства у Плану јавних набавки 

за 2020. годину. 
Јавна набавка ће се провести путем директног споразума, закључивањем Уговора са 

ОК "Херцеговац" Билећа . 

Евиденциони број јавне набавке је број под којим је ова Одлука евидентирана у књизи 

протокола Уговорног органа . 

Члан 2. 
Писмена Понуда достављена од ОК "Херцеговац" Билећа и Закључак Управе Матичног 

предузећа о одобравању средстава у износу од З.000,00 КМ, се сматра прихватљивом 

понудом. 

Члан 3. 
Саставни дио ове Одлуке је Закључак Управе Матичног предузећа број: 01-257З-2/20 

од 26.10.2020. године. 
На основу Закључка Управе Матичног предузећа о одобравању средстава у износу од 

3.000,00 КМ, закључити ће се Уговор са ОК 11Херцеговац" Билећа . 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном билтену 

Матичног предузећа". 

Реzџстровоно нод Основног Суда Ј1 Тре6џњу, Рјешењем број 062-О-РЕГ-18-000517 од 20.12.2018.rод., под 
матичним реrи=рским бројем 01756192 

Жиро рачуни: 

НЛБ Развојно банко о.д. Бањо Луно: 561·008·00000195-03, НОбО 6онно о.д. Бањо Луно: 555-009.<ЈООО3093· 

95 
Сбербонк о. д. Бањо Луко: 567-443-1.0000445-41, Uni Credit 8onk о.д. Бањо Луно: 55l -030-QOQ1.0905-37, 

Комерцијолно бонно о.д. Бањо Луко: 571-080·00000045·88, lntesa Sanpaolo banka " д.д. Сарајево: 154-921-
20097590·9 7 



Члан 5. 
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за економско финансијске 

и комерцијалне послове и Управа Матичног предузећа. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У поступку разматрања Молбе достављене од ОК 11Херцеговац" Билећа Управа 
Матичног предузећа је дана 26.10.2020. године донијела закључак којим се одобрава 
покретање поступка набавке услуга истицања визуелних обиљежја МХ 11 ЕРС"-а током 
одржавања утакмица у оквиру првенства Обојкашког савеза Републике Српске, које ће 

организовати ОК 11Херцеговац" из Билеће, током 2020. године и закључење Уговора са ОК 
"Херцеговац" Билећа. 

При доношењу Одлуке, Управа Друштва се посебно руководила чињеницом да је 

предложена набавка саставни дио Плана јавних набавки за 2020. годину под ставком 2.57. 
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 утврђеног чињеничног стања, примјеном одредби 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-З74-2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тач. 7. Статута Мјешовитог 
Холдин га "Електропривреда Републике Српске" Требиње - Матично предузеће а.д. Требиње, 

одлучено је као у члану 1. и З. ове Одлуке. 

Доставити: 

Предлагачу 

- Дирекцији за економско финансијске и комерцијалне послове 

Одјељењу интерне ревизије 

Архиви а/а 

Лука 

За УПРАВУ ДРУШТВА 

ог директора 


