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На снову члана i7. став 1., члана 18. став. 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама ("Сл. 
гла ник БиХ", број 39/14), члана 4. Правилника о поступКу директttог сn.оразума ("СЛ. гласник 
Б\о\Х , бро) 90/14)~ Ч11ана 6. става 2. Правилника о услов.има и начину провођења поступка 
ДИ !<ТНОГ сnора~ума за ·Јавну набавку роба, услуга ~ р,адова број: 1'.1/01-374--2/15 ОД 
26. 2.2015. године и члана 48. став 1. тач. 7. Статута Мјеu.iовитоr Хол,о;.4нrа "Електропривреда 
Ре блике Српске" ТребиЊе - Матично предузеће а.д. Требиње, на основу ~акључка Управе 
М чног пред'(3ећа број; 01-246-2/21 од 11.02.2021. године, Управа друштва доноси 

ПОСЕБНУ ОД11УКУ 

кретању noc'fynк• не6авке ycnyra истицања виsуепних обиљежја Мјешовитог Хо11динrа 
"Епекrроnривреда. Реnуб11ике Српске" на дресовима ЖРК Борац Sања Лума, у 

просторијама ЖРК &орац 6а~ Лука те на интернет страници ЖР!( &орац &ања Лука 

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

шовитоr Хо11д!"НГ~ "Е,пекrропривр~да Републике Српске" на др~сов.има ЖРК Борац Бања 
а, У просторијама ЖЈ)~ рорац Бањалука те на интернет страници ЖРК Борац Бања Лука. 

Проције~ена нето. вриједност, набавк~ (без индиректних пореза) износи 5.000,00 КМ 
ПДВ-а (nетхиљада КМ и 0/100). 

За спровођење јавне набавке планирана су новчана средстеа Привременом 
(о ератмвном) Плану јавних набавки Матичног предузећа за 2021. годину. 

Јавна набарка ће ~е провести путе!'t1 директног споразума. 

Евиденцнони брQЈ Јавне набавке је број под коiим је ова .Одлука евидентирана у 
изи протокола Уговорног органа. ' 

Члан z. 
Понуда за реК11амирање ЖРК Борац Бања Лvка и Закључак Управе Матичног 

едузећа о одобравању средстава у износу· од 5 .. 000,00 КМ се сматра прихватљивом 

Ч11ан 3. 
·саставни дио ове· Одлуке Је Закључак Уnр~ве Матмчноr предузећа број 01-246•2/21 од 

.02.2021. године. · 
На осноау Закључка Управе Матичног предузећа о одобравању средстава у износу од 

,ОО КМ, ЭаМ»учиће се уговор са ЖРК Борац Бања Лукf. 

Чпан4. 

Ова Одпука _ступа на снаrу даном доношења и објави~е- се у "службеном билтену 
тичноr предузе'ћа" . 
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Члан s. 
За извршење ове Одпуке змужује се и oв11aw?iyje Дирекција эа економско -

фин нси)ске и комерцијалне послове и Управа Матичног предузећа. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У п стуnку разматрања Понуде за рекламирање ЖРК Борац 5ања Лука, Управа Матичног 
пре узећа је на сједници одржаној дана 11.02.2021. године донијела закључак којим се 
одо рава nокреnње поступка на~авке услуrа истицања визуелних обиљежја Мјешовитог 
Хол инга "Електропривреда Републике Српске" на дресовима ЖРК Борац 6ања Лука, у 
про оријама· ЖРК Борац Бања Лука те на интернет страници ЖРК Борац Бања Лука и 

за учивање уговора са ЖРК борац Бања Лука. 

При доношењу Одпу.ке~ Управа Друштва се посебно руководила чињеницом да је 

пр ожена набавка саставни дио Привременом (оперативном) Плану јавних набавки 
Ма ичног предузећа за 2021. годину, под ставком 2.1. Трошкови рекламе и пропаrанде 
{Ш фра ЈРЈН 79342200-5 Услуге промовисања), да је реално процијењена њена вриједност 

на тржиШ1У, рјЈ ће се предметна набавка финансирати властитим средствима и да је 

np дпожена одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеноr чињеничноr стања, примјеном одредби члана 17. став 1., члана 
18 став. 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама ("Сл. г.nаснмк БиХN, број 39/14), члана 4. 
Пр вилника о поступку директног споразума ("Сл. г.nасник БиХ", број 90/14), члана 6. става 2. 
Пр вилника о условима и начину провођења поступка директноr споразума за јавну набавку 
ро а, услуга и радова број: 1.1/01-374·2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тач. 7. 

С а Мјешовитог Хопдинга "Електропривреда Републике Српске" Требиње - Матично 
n дузеће а.д. Требиње, ОД11учено је као уч-лану 1. и з . ове ОД1tуке. 
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