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На основу члана 10. став (1) тачка д), члана 18. Закона о јавним набавкама („Сл- гласник БиХ", 
број 39/14), и члана 48. став 1. тач. 7. Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда 
Републике Српске" Требиње -  Матично предузеће а.д. Требиње, поступајући по Захтјеву за 
набавку Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у РС: ИНТ 2719/21 
од 23.08.2021. године, на основу Закључка Управе Матичног предузећа број 01-2591-1/21 од 
24.08.2021. године, Управа Друштва доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке комуналних услуга - вода за МХ „ЕРС" М.П. а.д. Требиње, за 

потребе Дирекције за јавно снабдјевање електричном енергијом која је изузета од 
примјене одредби Закона о јавним набавкама

Члан 1.
Прихвата се Захтјев за набавку Дирекције за јавно снабдјевање електричном енергијом и 
одобрава покретање поступка набавке комуналних услуга -  вода за МХ „ЕРС" МП 
а.д.Требиње , за потребе Дирекције за јавно снабдјевање електричном енергијом која је 
изузета од примјене одредби Закона о јавним набавкама.
Процијењена нето вриједност набавке (без индиректних пореза), износи 10.800,00 КМ 
(словима десетхиљадаосамстотина и 00/100 КМ), подјељено на лотове како слиједи:
Лот 1: набавка комуналних услуга -  вода у закупљеним 
органа у Теслићу -  900,00 КМ без ПДВ-а,
Лот 2: набавка комуналних услуга -  вода у закупљеним 
органа у Броду -  900,00 КМ без ПДВ-а,
Лот 3: набавка комуналних услуга -  вода у закупљеним
органа у Добоју, Николе Пашића бб -  3000,00 КМ без ПДВ-а,
Лот 4: набавка комуналних услуга -  вода у закупљеним пословним просторијама Уговорног 
органа у Добоју, Кнеза Милоша 97 -  6000,00 КМ без ПДВ-а, што је у складу са чланом 10. став 
(1) тачка д) Закона о јавним набавкама изузето од примјене одредби Закона.
Јавна набавка ће се спровести закључењем оквирног споразума у трајању од 3 године.

Члан 2.
За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у 

износу од 10.800,00 КМ без ПДВ-а. Набавка ће се финансирати из властитих средстава.
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Члан 3.
Сходно члану 1. ове Одлуке, реализација набавке провешће се упућивањем Позива 

понуђачу и достављањем приједлога Оквирног споразума и приједлога Уговора.

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

Матичног предузећа".

 
 

 
 

 
 



Члан 5.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за економско 

финансијске и комерцијалне послове и Дирекције за јавно снабдијевање електричном 
енергијом купаца у РС.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Цијенећи да је предмет набавке комунална услуга -  вода за МХ „ЕРС" М.П. а.д. 
Требиње за потребе Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у РС у 
складу са чланом 10. Став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама изузет од примјене 
одредби Закона о јавним набавкама, сходно монополу који имају понуђачи: предузеће 
комуналних дјелатности "Рад" а.д. Теслић, ЈКП „Комвод" а.д. Брод, Водовод а.д. Добој 
утврђено је да су испуњене претпоставке за доношење Одлуке о покретању поступка и 
реализацију набавке, а на основу Захтјева за набавку број ИНТ-2719/21 од 23.08.2021. године 
На основу утврђеног чињеничног стања, примјеном члана 10. став (1) тачка д), члана 18. и 
члана 48. став 1. тач. 7. Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" 
Требиње -  Матично предузеће а.д. Требиње, одлучено је као у члану 1.-3. ове Одлуке.

Доставити:
-  Прегладачу
-  Дирекцији за економско-финансијске и комерцијалне послове

Одјељењу интерне ревизије
-  Архиви а/а

М.


