
  

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-38-7/19 
Датум, 21.06.2019. године 
 

На основу члана 70. став 1), 3) и 6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 10. став 1) Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 66/16), те 
Препоруке Kомисије за јавну набавку, Начелник општине Лопаре, доноси  
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
 

I 

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку, број: 02/5-404-38-6/19 од 20.06.2019. 
године, те се уговор за јавну набавку услуга медијског праћења активности општине Лопаре 
додјељује понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ХИТ“ БРЧКО, који је 
доставио понуду, број: 58/2019 од 29.05.2019. године у којој је понуђена цијена у износу од 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом  
(седамхиљададвадесет и 00/100 конвертибилних марака).  

 

II 
 Ова Одлука доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, 
у складу са чланом 71. став 2) Закона о јавним набавкама. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Лопаре“ и на web-страници, истовремено са упућивањем исте понуђачу који је 
учествовао у поступку јавне набавке (члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине). 

 
О б раз л о же ње  

 
 Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 
02/5-404-38-1/19 од 28.05.2019. године. Поступак набавке је проведен у складу са Правилником о 
поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама. 
 Уговорни орган је поред јавног објављивања позива на web-страници општине Лопаре у 
складу са чланом 7. став 3) Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама упутио позив на адресе 3 (три) потенцијална понуђача и то: 
Телевизија „ОСМ“ Пале, Друштво са ограниченом одговорношћу „ХИТ“ Брчко и Телевизија „К3“ 
Прњавор.  

Поступак јавне набавке провела је Комисија за јавну набавке именована Рјешењем 
начелника општине, број: 02/5-404-38-3/19 од 28.05.2019. године. У току поступка јавне набавке 
Комисија је запримила пристигле понуде, извршила њихово отварање, дана 12.06.2019. године, 
те преглед и оцјену понуда, према захтјевима и условима из Позива за доставу понуда. 
 У поступку јавне набавке утврђено је сљедеће: 
 да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна); 



  

 да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда; 
 да није било неблаговремених понуда; 
 да није било неприхватљивих понуда. 

Комисија је дана 19.06.2019. године одржала састанак ради детаљне анализе и оцјене 
пристигле понуде на којем је констатовано да понуда понуђача ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ХИТ“ БРЧКО испуњава тражене формално правне и техничке услове, те се 
сматра прихватљивом. 

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, 
сходно критеријима из Позива за доставу понуде. 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник општине није нашао разлоге, 
неправилности, нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке 
Комисије за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен 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 и 
члана 10. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 Саставни дио ове Одлуке је и Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-38-5/19 од 
19.06.2019. године. 
 
 Поука о правном лијеку: Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року од 10 (десет) 
дана, рачунајући од дана достављања Одлуке и објаве добровољног Ex ante обавјештења о 
транспарентности. 

 
 
                  Н А Ч Е Л Н И К 
                                                 Радо Савић 
  
Доставити: 

1. Понуђачима х1, 
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 

 


