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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор 

Број,02-404-80/15  

Датум,10.07.2015. 

 

 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ИНФОРМИСАЊА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

 

Предмет набавке:   Позив за доставу понуда према члану 8. Закона о јавним 

набавкама БиХ, за услуге из  анекса II дио Б Закона о јавним набавкама –уговори 

на чију додјелу се примјењује посебан режим које се односе на услуге 

информисања. 

 

 

 

 

Општинска управа Општине Угљевик Вас позива да доставите понуду по посебном 

режиму за услуге из  анекса II дио Б Закона о јавним набавкама. Процедура јавне 

набавке ће се обавити у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

Гласник БиХ“, број 39/14) и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из  

анекса II дио Б Закона („Сл.гласник БиХ“, број 104/14). 

 

 

1.Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке је набавка услуга информисања у писаним медијима, који излази 

једном седмично, које обухватају : 
-информисање грађана о раду Начелника општине, Административне службе и Скупштине општине 

Угљевик, 

- Информисање грађана о важним политичким, друштвеним, економским, културним и спортским 

дешавањима у Угљевику, 

-праћење реализације инвестиција општине Угљевик. 
 

 

2. Период на који се закључује уговор : 

До 31.12.2015. године. 

 

3.Критериј за избор понуде у складу са чланом 64. Закона: 

Најнижа цијена технички одговарајуће понуде. 

 

4. Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити : 

Да су регистровани за обављањедјелатности информисања путем штампаних медија. 

 

5.период важења понуде : 

До 31.12. 2015. године. 

 

6.Начин достављања понуде : 
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Путем факса и/или електронски, по објави овог јавног позива, сви заинтересовани привредни субјекти 

који пружају предметне услуге могу се пријавити на начин да доставе своје понуде. 

 

7.Адреса на коју се доставља понуда:  

Понуду доставити на следећу адресу : Општинска управа Општине Угљевик, Трг Драже Михајловића, 

број 1.  

Факс: 055/ 773-336 
e-mail: javnenabavke2012@hotmail.com. 
 

8.Уговор ће се закључити једнократно за период од дана додјеле уговора до 31.12. 2015. године. 

Рачун или фактура ће се сматрати закљученим уговором, у случају да вриједност услуге не прелази износ 

за који се не треба закључивати уговор а који је дефинисан Правилником о директном споразуму. 

 

9. Крајњи рок за достављање понуде је : 

15.07.2015. године. 

 

 

10.Контакт особа је : Гордана Вујевић 

Тел. 055/ 773-770 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Одсијек за јавне набавке                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
инвестиције и надзор 

  
                                                                                                                    Василије Перић, дипл.ецц. 
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