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снову члана 17. став 1" члана 18. став 1. и члана 90. закона о јавним набавкама {"Сл 
гла ник Б ",број 39/14), члана 4. Правилника о поступку директног споразума ("Сл. гласник 
Би 

11
, број 90/14), члана 6. става 2. Правилника о условима и начину провођења поступка 

ди ектноr сnоразума за јавну набавку роба, услуга и радова број : 1.1/01-374-2/15 од 
26 02.201 . године и члана 48. став 1. тач. 7 . Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда 

Српске" Требиње - Матично предузеће а.д. Требиње, на основу Закључка број: 01-

01.02.2021. године, Управа доноси 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ 
о окрета у поступка набавке услуга истицања визуелних обиљежја Мјешовитог Холдинга 

' Електр привреда Републике Српске" кро3 турнире, кампање и пројекте који се проводе 
под ок иљем Фудбалског савеза Подручја сарајевско-романијског, током 2021.године 

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

јешови ог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" кроз турнире, кампање и 
ројекте оји се проводе под окриљем Фудбалског савеза Подручја сарајевско-романијског, 
ком 20 1.године. П оцијењена нето вриједност набавке (без индиректних пореза), износи 2.000,00 КМ 
ловима двијехиљаде КМ}. За спровођење јавне набавке планирана су новчана средства у Привременом 
операти ном) Плану јавних набавки за 2021. годину. 

Ја на набавка ће се провести путем директног споразума . 
Е иденциони број јавне набавке је број под којим је ова одлука евидентирана у књизи 

протоко а Уговорног органа. 
Члан 2. 

П нуда за рекламирање Фудбалског савеза Подручја сарајевско-романијског и 
Закључа Управе Матичног предузећа о одобравању средстава у износу од 2.000,00 КМ, се 
сматра ихватљивом понудом. 

Члан 3. 
С ставни дио ове Одлуке је Закључак Управе Матичног предузећа број: 01-З02-2/21 о 

01.02.2 1. године . а основу Закључка Управе Матичног предузећа о одобравању средстава у износу о 
КМ, закључити ће се Уговор са Фудбалским савезом Подручја сарајевск 

члан 4. 
ва Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном билте у 

Матичн г предузећа". 

Pe2vcmpo но нод Оснооноt Судо у Требињу, Р)еwењем број 062-О·РЕГ-18·000517 од 20. 12. 2018.rод. . nод 
мащчним реrистарсмим бројем 01756192 

Жиро рочунџ: 

НЛБ Розв но банко о.д. Боњо Луна: SбZ.CIOB-00000195·03, Нова бомно о.д. Бањо Луно: SSS-009-00003093· 
95 

Сберба о.д. Бањо Луно: Sб7-443-Z0000445·42, Un/ Cгedit Вопh о.д. Бањо Луно: 551-030-00010905-37, 
Комtрци} 111-10 бонна а.д. Боњо Луна: 571 -ОВО-00000045-88, lntesa Sanpaolo ban•a• дА· Сарајеоо: 154·9Zl· 

20097590-97 



члан 5. 
За и вршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за економс1<0 финансијске 

и к мерциј лне послове и Управа Матичног предузећа. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У п Сl)'ПКУ разматрања Понуде за рекламирање Фудбалскоr савеза Подручја 
ајевско романијскоr, Управа Матичноr предузећа је дана 01.02.2021. rодине донијела 

ојим се одобрава покретање поступ1<а набавке услуга истицања визуелних 
о иљежја јешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" 1<роз турнире, кампање 
и ројекте оји се проводе под окриљем Фудбалскоr савеза Подручја сарајевско-романијскоr, 
т ком 202 .године. Пр доношењу Одлуке, Управа Друштва се посебно руководила чињеницом да је 
п едложе а набавка саста вни дио При временоr ( Оператив ноr) Плана јавних набавки за 2021. 
r дину по ставком 2.1. Трошкови рекламе и пропаrанде (Шифра ЈРЈН 79342200-5 Услуrе 
р кламир ња), да је реално процијењена њена вриједност на тржишту, да ће се предметна 
н бав1<а ф насирати властитим средствима и да је предложена одговарајућа врста поступка 
ј вне наб снову утврђеног чињеничног стања, примјеном одредби члана 17. став 1., члана 

8. став 1 и члана 90. Закона о јавним набавкама ("Сл . гласник БиХ", број 39/14), члана 4. 
равилни а о поСl)'nку директноr споразума ("Сл. rласник БиХ", број 90/14), члана б. става 2. 
равилни а о условима и начину провођења поступка директног споразума за јавну набавку 
оба, усл га и радова број: 1.1/01-374-2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тач . 7. 
татута јешовитоr Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Требиње - Матично 
предузећ а.д. Требиње, одлучено је као у члану 1. и З. ове Одлуке. 

Доставит : 
- пр длаzачу 
- ди екцији за економско финансијске и комерцијалне послове 
- Од еЈЬен.у интерне ревизије 
- Ар иви о/а 


