
  

 
На основу члана 59. и 82. став 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 67. и 88. Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17), члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II 
дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 66/16) и члана 36. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16), Начелник 
општине Лопаре, до но с и  
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б  
 

I 
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, за који је 

на web страници општине Лопаре објављен позив, дана 25.05.2017. године, а који се односи на 
набавку услуга медијског праћења и оглашавања путем електронских медија активности Општинске 
управе општине Лопаре, Начелника општине и Предсједника Скупштине општине, уз емитовање 
обавјештења, огласа и честитки, понуду је доставио сљедећи понуђач: 

 
1. „АСТРА МЕДИА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

 
II  

 Након разматрања достављене понуде установљено је да је понуда понуђача наведеног у 
тачки I ове Одлуке у потпуности испунила услове наведене у Позиву за достављање понуде, те је на 
основу тога прихваћена понуда: 
 

„АСТРА МЕДИА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА  
са понуђеном цијеном у износу од 6.000,00 КМ без ПДВ-а,  

односно 7.020,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом 
 

III 
Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-16-5/18 од 01.03.2018. године је саставни дио ове 

Одлуке. 
 

IV 
Против ове Одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана 

од дана пријемa исте. 
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом 

поштанском пошиљком. 
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла 

бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку. 
 

V 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/5-404-16-7/18                 Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.03.2018. године                                        Радо Савић 
  
 


