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Мјешовити Холдинг
"Елентропривредо Републике Српсне" 

Матично предуэеhе1 a.il. Требиње 
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рој: оз11..5({!? -1/21 
а1Ум: 16.02.2021. rодине 

основу члана 17. став 1., члана 18. стае. 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама (11Сл. 
r асник БиХ"1 број 39/14}, чпана 4. Правилника о поступку дире~ог споразума ("Сл. г11ас1:1ик 
Б Х", број 90/14}, члана 6. става 2. Правилника о усnовима и начину провођења поступка 
д ректног споразума за јавну набавку роба, услуrа и радова број: 1.1/01-374-2/15 од 
2 .02.2015. године и члана 48. став 1. тач. 7. Статута Мјеwовитоr Холдинга "Електропривреда 
Р публике Српске" Требиње - Матично предузеће а.д. Требиње, на основу Закључка Управе 
М чноr предузећа број: 01-423-2/21од11.02.2020. године, Управа друштва доноси 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ 

о окретању nостуnка набавке ycnyra истицања визуепних обиљежја МЈеwовитоr Хопдинrа 
"Еllектропрмвреда Републике Српске" ма манифестацији хуманитарноr концерта под 

н зивом RАутизам rовори срцем", које орrанмзује Центар за едукацију .твоја ријеч" Бања 

Лука 

Члан 1. 
Одобрава ~е покретање поступка јавне набавке уС11уга истицања визуелних обиљежја 

Мј wовитоr Холдинга "Епектропривр@да Републике Cpncкeu на манифестацији хуманt'lтарноr 
ко церта под н._эивом "Аутизам говори срцем", које организује ЦенТар за едукацију и Твоја 
риј ч" Бања Лука. 

Процијењена нето вриједност набавке (без индиректних пореза) износи 6.000,00 КМ 
е ПДВ·а (wестхиљада КМ' и 0/100). 

За сnровођ_ење 'јавне наб'авке планирана су новчана средства Привременом 

оп ративном) П~ану. Јавних набавки Матичног предузећа за 2021. годину. 
Јавна набавка ће се провести путем директног споразума. 
Евиден'циони број јавне набавке је број под ко)Им је ова Одлука евидентирана у 

њ зи. протокола .Уrовор~ог органа. 

Члан 2. 
Понуда за рекламирање Удружења грађана Центар за едукацију "Твоја рије14" из Бања 

Л к и Занључак Управе Матичноr предузећа о одобравању средстава у износу од б.000100 
К сматра прихватљивом понудом. 

Члан З. 

Саставни дио ове Одлуке је Закључак Управе Матичног предузећа број 01·423·2/21 од 
11 О .2021. године. 

На основу закључка Управе Матичног предузећа о одобравању средстава у износу ОД 

б. ,ОО КМ, закључиће се уrовор са Удружењем грађана Цента_р 58 едукацију "Твоја ријеч
11 

а Луке. 
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Члан 4. 
Osa Одnука ступа на снаrу даном доношења и објавиће се у непужбеtiОМ билтену 

атичног предузећа•. 

Ч11ан 5. 
За извршење ове Одnуке задужује се и овлашћује Дирекција за економско -

нансијске и комерцијалне послове и Управа Матичног предузећа, 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У поступку разматрањ~ Понуде за реКЈ1амирање Удружења rрађана Цетар за едукацију 
" воја ријеч11 

из- Бања Луке, Управа Матичног предузећа је на сједници одржаној дана 
1 .02.2021. године донијела закључак којим се одобрава покретање поступка наб·авке услуга 

и ицањ.а визуелних обиљежја Мјешовитог Холдинга нЕлею:роnривреда Републике Српске" 
маRифестацији хуманитарноr концерта под називом ,,Аутизам говори срцем", које 
анизује ЦеНтар за ~дукацију 11 Твоја ријеч" Бања Лука и закључивање yroaopa са 
ужењем rрађана Центар за едукацију" Твоја ријеч" из Бања Луке. 

При доношењу Одлуке, Управа Друштва се посебно руководила чињеницом 1ЏЈ Је 
р дnожена наб'авка саставни дио Привременом (оперативном) Плану јавних набавки 
тичног предузећа За 2021. годину, под ставком 2.1. Трош·кови ремаме и пропаганде 

Ш фра ЈРЈН 7934ДОО.S Услуге промовисања), да је реално проци)~њена њена вриједност 
а тржишту, да ће се предметна набавка финансирати властитим средствима и да је 

р дnожена одrоварајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеноr чињеничног стања, примјеном одредби члана 17. став 1., члана 
В. став. 1. и ч11ана 90. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласни~ БиХ11, број 39/14). члана 4. 
р вилника о поступку директног споразума ("Сл. гласник БиХ", број 90/14), члана б. става 2. 
р вилника о условима и начину провођења поступка директног споразума за јавну набавку 

о , услуга и радова број: 1.1/01-374-2/15 од 26.02.2015. године и ч.nана 48. став 1. тач. 7. 
а а Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске• Требиње - Матично 

n е узеће а.д. Требиње, одлучено је као у члану 1. и 3. ове Qдпуке. 
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