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На основу члана 18. став. 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама ("Сп. гласник БиХ", рој 
39/14), члана 4. Правилника о поступку директног споразума {"Сл. гласник БиХ", број 90 14), 
члана 6. става 2. Правилника о условима и начину провођења поступка директног спора ума 
за јавну набавку роба, услуга и радова број: 1.1/01-374-2/15 од 26.02.2015. rодине и члан 48. 
став 1. тач . 7. СТа'fУТа Мјешовитоr Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Треби е -
Матично предузеће а.д. Требиње, на основу Закључка Управе Матичноr предузећа број : 

01·2186-2/21од14.07.2021. године, Управа друштва доноси 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке услуга истицања визуелних обиљежја Мјеwовитоr Холд нга 
"Електропривреда Републике Српске", на свим наступима клубова који А)елују у скпо у 

Сnортскоr савеза Калиновик, током 2021. rодине 

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

Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске", на свим наступима клубова оји 
дијелују у склопу Спортског савеза Калиновик, током 2021. године . 

Процијењена нето вриједност набавке (без индиректних пореза) износи 3.000,00 КМ 
без ПДВ-а (трихиљаде КМ и 00/100). 

За спровођење јавне набавке планирана су новчана средства у Плану јавних набав и 

Матичног предузећа за 2021. годину. 
Јавна набавка ће се провести путем директног споразума. 
Евиденциони број јавне набавке је број под којим је ова Одлука евидентирана у 

књизи протокола Уговорног органа. 

Члан 2. 
Понуда за рекламирање Спортског савеза Калиновик, и Закључак Управе Мати ног 

предузећа о одобравању средстава у износу од 3.000,00 КМ се сматра прихватљивом по ну м. 

Ч11ан З. 

Саставни дио ове Одлуке је Закључак Управе Матичног предузећа број 01-2186-2/2 
14.07.2021. године. 

На основу Закључка Управе Матичног предузећа о одобравању средстава у износ 

3.000,00 КМ, закључиће се уговор са Спортским савезом Калиновик. 
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Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "службеном бил ену 

Матичноr предузећа". 

Члан 5. 
За извршење ове ОД11у1<е задужује се и овлашћује Дирекција эа економе о -

финансијске и комерцијалне послове и Управа Матичног предузећа. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У поступку разматрања Понуде за рекламирање Спорсткоr савеза Калинови 

Калиновика, Управа Матичног предузећа је на сједници одржаној дана 14.07.2021. го 
донијела закључак којим се одобрава покретање поступка набавке услуга исти 
визуелних обиљежја Мјешовитог Холдинга 11Електропривреда Републике Српске" на 
наступима клубова који дијелују у склопу Спортског савеза Калиновик, током 2021. годин 

При доношењу Одлуке, Управа Друштва се посебно руководила чињеницом је 
предложена набавка саставни дио Плана јавних набавки Матичног предузећа за 2021. год ну, 
под ставком 2.1. трошкови рекламе и пропаганде (Шифра ЈРЈН 79342200-5 Ус уге 
промовисања), да је реално процијењена њена вриједност на тржишту, да ће се предм тна 
набавка финансирати властитим средствима и да је предложена одговарајућа врста по 
јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, примјеном одредби члана 18. став . 1. и ч 
90. Закона о јавним набавкама (11СЛ. гласник БиХ", број 39/14), члана 4. Правилника о по пку 
директног споразума ("Сл . гласник БиХ11, број 90/14), члана 6. става 2. Правилника о услов ма 
и начину провођења поступка директног споразума за јавну набавку роба, услуга и ра ова 

број: 1.1/01-374-2/15 од 26.02.2015. године и члана 48. став 1. тач. 7. Статута Мјеwов тог 
Холдинга "Електропривреда Републике Српскен Требиње - Матично предузеће а.д. Треби е, 

одлучено је као у члану 1. и 3. ове Одлуке. 

Доставити: 

- nре#Јла~ачу 

- Дирекцији •а енаномсио - финонсијсие и комерцијалне not:11oee 
- Архиеи 11/а 

За УПРАВУ ДРУШТВА 
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