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НАДЗОРНИ ОДБОР 

Број: НО-02-  /15 

Датум: 16.02.2015. године  

                                                                                                                                           

На основу члана 18. став (1), члана 20. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 44. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. 

године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, 

поступајући по захтјеву Службе машинског одржавања број: 04-02-08-3/15 од 16.01.2015. 

године, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране 

на Дрини“ а.д. Вишеград је, на двадесетдеветој сједници одржаној 16. фебруара 2015. 

године,  д о н и о                                                             

 

 О Д Л У К У 

     о покретању поступка набавке роба – 

Сигурносни вентил за танк радне главе за турбину „Toshiba“ 

  

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке роба – Сигурносни вентил за танк радне 

главе за турбину „Toshiba“. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 10.000,00 КМ (словима: 

десетхиљада и 00/100 конвертибилних марака). 

 

За провођење јавне набавке осигурана су властита средства, а јавна набавка је планирана 

(приједлог) Планом јавних набавки за 2015. годину, усвојеним од стране Надзорног одбора, 

под тачком 1.2.7., опрема за Службу машинског одржавања. 

 

Јавна набавка ће се провести путем преговарачког поступка.  

 

Члан 2. 

 

Саставни дио ове Одлуке је захтјев Службе машинског одржавања, број: 04-02-08-3/15 од 

16.01.2015. године, са спецификацијом роба.  

                                                                             

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Упрва Предузећа је, на четвртој сједници одржаној дана 23.01.2015. године, разматрала 

захтјев за покретање поступка набавке поднијет од стране Службе машинског одржавања 

број: 04-02-08-3/15 од 16.01.2015. године и донијела Закључак о одобравању покретања 

поступка  набавке број: УП-04-21/15. 
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У поступку по захтјеву утврђено је да је исти основан и да садржи све потребне елементе за 

провођење у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама путем преговарачког 

поступка.  

При доношењу Одлуке, Надзорни одбор се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана (приједлог) Планом набавки за 2015. годину, који је усвојен 

од стране Надзорног одбора – под тачком 1.2.7., да је реално процијењена њена вриједност 

на тржишту, да су осигурана средства за исплату и предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. ове Oдлуке. 

 

 

 

 

                                                                                           Предсједник Надзорног одбора, 

                                                                                                 Ранко Васић, дипл.инг.ел. 

                                                                                                                         

Доставити:  
1. Надзорном одбору, 

2. Служби за комерцијалне послове, 

3. Служби за план и анализу и 

4. А р х и в и.  

 

 

 

 

 

 
 


