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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-171/20 

Датум, 15.09.2020.године  

 

 

На основу члана 82. став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, број: 

97/16), члана 8. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), те 

одредби Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 66/16) Начелник Општине Угљевик, 

д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА  

 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одобрава се покретање поступка 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, а која набавка је подјељена на лотове и то: 

  

               

 

Лот 1: услуге медијског праћења и обавјештавања грађана путем електронских медија о 

активностима Општинске управе општине Угљевик, начелника општине и представника 

СО-е; 

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

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

Лот 3: услуге медијског праћења и обавјештавања грађана путем штампаних и 

електронских медија о активностима Општинске управе општине Угљевик, начелника 

општине и представника СО-е; 

 

 Члан 2. 

Процјењена вриједност јавне набавке из члана 1. ове Одлуке износи 17.130,00 КМ без 

зарачунатог ПДВ-а. 

Назив и ознака из ЈРЈН: 64228000-0. 

Предметна набавка планирана је у Плану јавних набавки за 2020. годину под редним 

бројем 3 (услуге). 

Извор средстава за реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке обезбијеђен је у 

буџету општине Угљевик за 2020. годину под економским кодом 412700. 

 

Члан 3. 

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсјек за јавне набавке, инвестиције 

и надзор, путем Комисије у складу са поступцима регулисаним законом, подзаконским 

актима и општим актима уговорног органа. 

 

 

Члан 4. 

Закључење уговора у циљу реализације предметне јавне набавке извршиће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и подзаконским актима. 
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                                                                   Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена на званичној на веб-

страници уговорног органа: www.opstinaugljevik.net. 

 

 

               Обрађивач:                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    ____________________                                                      ________________________ 

                                                                                                    Василије Перић, дипл.ецц. 

 

 

                                                                                                      Одсјек за јавне набавке,  

                                                                                                        инвестиције и надзор 

                                                                                                    ______________________ 

                                                                                                  Мирослав Мирковић 

 

 

Достављено:     

1.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву,  

2. у предмет.  

3. у регистратор.             

 

http://www.opstinaugljevik.net/

