
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-404-171/20 

Датум, 07.10.2020.године 

 

 

 

На основу одредбе члана 82. став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник 

РС“, број: 97/16), члана 70., а у вези са примјеном одредби члана 8. и 74. став 3. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ) и одредбе члана 10. Правилника о 

поступку додјеле уговора о услугама из анекса ИИ дио Б Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник БиХ“ број 66/16) и приједлога Комисије за отварање, преглед, оцјену и избор 

најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик, доноси сљедећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга  

 

 

Члан 1. 

Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне 

набавке услуга медијског праћења, обавјештавања и оглашавања о активностима на 

подручју Општине Угљевик а све за потребе информисања грађана општине Угљевик 

посредством штампаних и електронских медија  и то: 

Лот-2: Пружање услуга објављивања активности и догађаја који су везани за Општинску 

управу општине Угљевик и представнике СО-е, посредством електронских медија и 

уговор се додјељује понуђачу „Wизард медиа“ д.о.о. Угљевик , за понуђену цијену у 

износу од 6.000,00 КМ без обрачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду. 

 

 Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци услуга доставиће се на потпис изабраном понуђачу одмах по 

ступању на снагу ове Одлуке.  

 

                                                                   Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учестовали у поступку предметне јавне набавке из Лота 2, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама. 

 

  Члан 4. 

Обавјештење о додјели уговора ће се објавити у складу са одредбом члана 74. став 2. 

Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр. 39/14). 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 



 

Поступак јавне набавке услуга медијског праћења, оглашавања и обавјештавања о 

активностима на подручју општине Угљевик и то: 

Набавка из Лота-2: Пружање услуга објављивања активности и догађаја који су везани за 

Општинску управу општине Угљевик и представнике СО-е, посредством електронских 

медија; покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-404-171/20 од 

15.09.2020.године.    

  

Јавна набавка је спроведена путем поступка за јавну набавку услуга из Анекса ИИ дио Б за 

чије спровођење се примјењује посебан режим.  

 
За предметну набавку није објављено обавјештење на Порталу јавних набавки као ни претходно 

информативно еx анте обавјештење о набавци на истом. 

 

Комисија за јавну набавку именована Рјешењем Начелника број: 02-404-171/20 од 

02.10.2020. године, је дана 05.10.2020. године доставила Извјештај о оцјени понуда са 

препоруком о избору најповољнијег понуђача. 

 

У поступку по Извјештају о раду, утврђено је да је Комисија благовремено и правилно 

извршила отварање и оцјену понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике у којима 

је утврђено сљедеће: 

 

-да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна)  и то понуда понуђача: „Wизард медиа“ д.о.о. 

Угљевик, 

-да је благовремено запримљена једна пристигла понуда, 

-да нема неблаговремено запримљених понуда,  

-да је понуђач: „Wизард медиа“ д.о.о. Угљевик квалификовани понуђач и да је његова 

понуда прихватљива, јер је доставио све захтијеване доказе и понуду израдио на начин 

одређен тендерском документацијом. 

 

Комисија је примјењујући критериј за оцјену понуда из тачке 5.6. Позива за доставу понуда 

за јавну набавку услуга из анекса ИИ дио Б закона /даље у тексту: Позив/ „најнижа цијена 

прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи: 

 

 

 

 

Назив понуђача 

Цијена из 

обрасца за 

цијену 

понуде (без 

ПДВ-а) 

Анекс-9 

Кориговане вриједности 
Кориговани 

износ 

цијене 

понуде 

Напомена 
Матем.грешке Попусти 

 

 

 
„Wизард медиа“ д.о.о. 

Угљевик 

 

6.000,00 
 
- 

 

- 

 

- 
 
- 



Из наведених разлога, примјеном члана 64. став1. тачка б) Закона о јавним набавкама и 

тачке 5.6. Позива, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: 
 

Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 30 (тридесет) дана од 

дана објаве обавјештења о додјели уговора јер добровољно еx анте обавјештење о 

транспарентности у поступку предметне набавке није објављено. Жалба се подноси 

путем овог уговорног органа у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од 

три, како би могла бити уручена изабраном понуђачу, као и другим странкама у 

поступку, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу Општинске управе 

Општине Угљевик или препорученом пошиљком. 

 

 

У прилогу ове одлуке достављамо: 

-Записник о прегледу и оцјени понуда 

 

 

        Обрађивач: 

__________________ 

 

Одсјек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

____________________                                                                   ____________________                  

     Мирослав Мирковић                                                                  Василије Перић, дипл.ецц.                                                                                               

 

 

Достављено: 

 1. учеснику у поступку,                                                        

 2.у спис и 

 3.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.    
 


