
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-223/20 

Датум, 23.12.2020.godine 

 

                                                                             

ПРЕДМЕТ: Измјена Конкурса за најбоље графичко идејно рјешење 

новогодишњег рекламног материјала  

 

У Конкурсу за најбоље графичко идејно рјешење новогодишњег рекламног материјала 

објављеног дана 22.12.2020. године на званичној веб страници уговорног 

органаwww.opstinaugljevik.net. врше се сљедећа измјена:  

 

1. У дијелу „НАЧИН И РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДИЗАЈНА, ОДНОСНО 

ПРОЈЕКТА“ у дијелу који гласи:  

Сви дијелови понуде се достављају у затвореној коверти, затвореној на начин да 

се може са сигурношћу тврдити да се отвара први пут, поштом на адресу: 

Општинска управа Угљевик, 76330 Угљевик, Трг Драже Михаиловића бр. 1, 

непосредно сваког радног дана од 7-15 часова преко писарнице Општине, 

најкасније до последњег дана 08.01.2020. године до 09,00 часова. 

РОК ПОЧИЊЕ ДАНОМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА, А ЗАВРШАВА СЕ 

08.01.2020. ГОДИНЕ У 09,00 ЧАСОВА., 

Врши се измјена на сљедећи начин па исти сада гласи: 

Сви дијелови понуде се достављају у затвореној коверти, затвореној на начин да 

се може са сигурношћу тврдити да се отвара први пут, поштом на адресу: 

Општинска управа Угљевик, 76330 Угљевик, Трг Драже Михаиловића бр. 1, 

непосредно сваког радног дана од 7-15 часова преко писарнице Општине, 

најкасније до последњег дана 08.01.2021. године до 09,00 часова. 

РОК ПОЧИЊЕ ДАНОМ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА, А ЗАВРШАВА СЕ 

08.01.2021. ГОДИНЕ У 09,00 ЧАСОВА. 

 
2. У дијелу „НАЧИН И РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДИЗАЈНА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА“ у 

дијелу који гласи:  

Конкурсна документација се може преузети код уговорног органа  најкасније до 

05.01.2020. године до 14:30 сати  путем поште или електронским путем на веб 

страници уговорног органа: www.opstinaugljevik.net., 

Врши се измјена на сљедећи начин па исти сада гласи: 

Конкурсна документација се може преузети код уговорног органа  најкасније до 

05.01.2021. године до 14:30 сати  путем поште или електронским путем на веб 

страници уговорног органа: www.opstinaugljevik.net.  

 

У осталом дијелу Конкурсна документација остаје непромјењена 

                                                                                                                 

Одсјек за јавне набавке,                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 инвестиције  и надзор                                                                                                                                                     

______________________                                                              ______________________ 

                                                                                                          Василије Перић, дипл.ецц 

 

 
  

http://www.opstinaugljevik.net/


РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-404-223/20 

Датум, 23.12.2020.godine 

 

                                                                             

ПРЕДМЕТ: Измјена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку израде 

графичког идејног рјешења новогодишњег рекламног материјала и то:  
      а) Новогодишња честитка; 

б) Новогодишњи календар, стони, једнострани, листова 13; 

в) Рекламна кеса; 

г) Роковник, формат Б5, 120 листова; 

д) Хемијска оловка са натписом; 

ђ) Шоља за кафу и чај максималне запремине 250 мл са натписом;. 

интерни број 02-404-223/20 од 22.12.2020. године 

 

 

У Конкурсној документацији број 02-404-223/20 од 22.12.2020.године за коју је објављено 

обавјештење о јавној набавци број: 894-6-2-132-3-148/20 на Порталу јавних набавки дана 

22.12.2020. године у тачки 2. Опис и захтјеви у вези идејног рјешења, начин и рок за предају 

идејног рјешења, у дијелу Рокови мијења се тендерска документација и иста сада гласи: 

 

Заинтересовано лице може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде (конкурсног рада), најкасније пет дана прије истека 

рока за подношење понуда. 

Постављена питања потребно је означити са „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима, јавна набавка: КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – графичко идејно 

решење новогодишњег рекламног материјала, ЈН бр. 02-404-223/20" и послати на е-маил 
адресу: javnenebavke2012@hotmail.com, или путем поште na адресu примаоца: Општинска 
управа Општине Угљевик, Трг Драже Михајловића  број 1., Угљевик,или факса (тел. 055/ 772-
336). 

Крајњи рок за подношење (предају) конкурсних радова је 08.01.2021. године, до 09.00 часова, 

баз обзира на начин подношења (непосредно или поштом), на адресу: Општинска управа 

Општине Угљевик, Трг Драже Михајловића  број 1., Угљевик 
Отварање понуда (конкурсних радова) ће бити одржано на адреси наручиоца 08.01.2021. 
године, у 09.30 часова. 
Рок завршетка рада Конкурсне комисије и објављивање резултата конкурса је 11.01.2021. 
године. 

У склопу објаве резултата конкурса, даће се и обавештење о евентуалној изложби конкурсних 

радова (термин и локација). 

 

У осталом дијелу Конкурсна документација остаје непромјењена 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Одсјек за јавне набавке,                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 инвестиције  и надзор                                                                                                                                                     

______________________                                                              ______________________ 

                                                                                                          Василије Перић, дипл.ецц 

 


