РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-97/18.
Датум, 06.11.2018. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“,
број: 97/16), члана 70. став 1. и члана 8. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени
гласник БиХ” број 39/14) и члана 10. 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, доноси

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга из
Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ на које се примјењује посебан режим
Члан 1.
Након разматрања достављене понуде у предмету јавне набавке услуга оглашавања и
куповина новина за потребе Општинске управе општине Угљевик, одлучено је да се
уговор додијели:ЈИП”Семберија и Мајевица”Бијељина са понуђеном цијеном у износу од
2.136,76 КМ без зарачунатог ПДВ-а.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71.став 2. Закона о јавним
набавкама.
Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити на веб-страници www,општинаугљевик.нет, истовремено с
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом
70.став 6. Закона о јавним набавкама.

Образложење
Одлуком број: 02-404-97/18 од 19.10.2018. године је покренут поступку јавне набавке
услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ на које се примјењује посебан
режим.
Процијењена вриједност јавне набвке без ПДВ-а је 2.200,00 КМ.
За предметну набавку уговорни орган је објавио писмени Позив за достављање понуда
на „веб страници Општине Угљевик“ а позив за учешће је достављен ЈИП”Семберија и
Мајевица”Бијељина, Дневне независне новине доо Бања Лука и Глас Српске а.д. Бања
Лука, у складу са законским одредбам.
У поступку јавне набавке на основу Записника са отварања понуда утврђено је сљедеће:
1

-да је укупан број пристиглих понуда 2 (двије);
-да је број благовремено запримљених понуда 2 (двије);
-да нема неблаговремено запримљених понуда:
-да су понуде доставили понуђачи: ЈИП”Семберија и Мајевица”Бијељина и Глас Српске
а.д. Бања Лука.
Након разматрања достављених понуда утврђено сљедеће:
-да је понуђач Глас Српске а.д. Бања Лука, квалификован понуђач и исти је доставио
захтијеване доказе, али је понуђена цијена овог понуђача знатно веће од обезбијеђених
средстава за предметну набавку. Понуђена цијена овог понуђача износи 6.055,20 КМ без
ПДВ-а, док је процијењена вриједност јавне набавке 2.200,00 КМ без ПДВ-а.
Дакле понуђена цијена је за 3.855,20 КМ без ПДВ-а већа од процијењене вриједности
јавне набавке, те у складу са чланом 69.став2.тачка е) Закона о јавним набавкама,
понуда понуђача се не може прихвати.
-да је понуђач ЈИП“Семберија и Мајевица“Бијељина, квалификован понуђач, да је
доставио захтијеване доказе и да је његова понуда прихватљива за овај уговорни орган.
Избор најповољнијег понуђача извршен је у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским актима и позивом за доставу понуда.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама,
одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ове одлуке се може изјавити жалба најкасније у року од 10 дана од дана пријема
ове Одлуке.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_________________________
Василије Перић, дипл.ецц.
Достављено:
1. учесницима у поступку;
2.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе,
на објаву и
3. а/а.

Обрађивач:
____________________
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