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ву члана члана 10. став (1) тачка д) и члана 18. став (2) Закона о јавним набавкама (" Сл. 
БиХ", број З9/14}, и члана 48. став 1. тач . 7. Статута Мјешовитог Холдинга 

опривреда Републике Српске" Требиње - Матично предузеће а.д. Требиње, 

јући по Захтјеву за набавку Дирекције за опште послове: ИНТ 674/21 од 04.ОЗ . 2021 . 

годин , на основу Закључка Управе Матичног предузећа број 01-804-1/21 од 10.03.2021. 
годин , Управа Друштва доноси 

ОДЛУКУ 

етању поступка набавке услуга наплате путарине на аутопутевима Републике Српске 

која је изузета од примјене одредби Закона о јавним набавкама 

Члан 1. 
Одобрава се покретање поступка набавке услуга наплате путарине на аутопутевима 

ике Српске што је у складу са чланом 10 став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама 
изузет од примјене одреби Закона. 

Члан 2. 
За реализацију набавке из члана 1 ове одлуке одобравају се финансијска средства у 
до 2.000,00 КМ без ПДВ-а. Набавка ће се финансирати из властитих средстава. 

Члан З. 

одно члану 1. ове одлуке, реализација набавке провешће се упућивањем позива 

чу и достављањем приједлога уговора . 

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

Матич ог предузећа" . 

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

финан ијске и комерцијалне послове и Дирекције за опште послове. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Цијенећи да је предмет набавке услуга наплате путарине на аутопутевима Републике 

Српске у складу са чланом 10. Став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама изузет од примјене 
одред и Закона о јавним набавкама, сходно монополу који има понуђач ЈП «Аутопутеви 

Репуб ике Српске» Бања Лука, утврђено је да су испуњене претпоставке за доношење 

одлук о покретању поступка и реализацију набавке, а на основу Захтјева за набавку број 

674/21од04.ОЗ.202 1 . године 



На основу утврђеног чињеничног стања, примјеном члана 10. став (1) тачка д) и члана 
18. ст в (2) и члана 48. став 1. тач. 7. Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда 
Репуб ике Српске" Требиње - Матично предузеће а .д. Требиње, одлучено је као у члану 1.-3. 
ове О луке. 

Достав ти: 

Лрегладачу 

Дирекцији за економско-финансијске и комерцијалне послове 

Одјељењу интерне ревизије 

Архиви а/а 


