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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 71.
Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број:09/17) и члана 48.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града
Бијељина'',број:13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
ООООИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧАПОНУЂАЧА

уууу поступкупоступкупоступкупоступку јавнејавнејавнејавне набавкенабавкенабавкенабавке КГНКГНКГНКГН-03/20-03/20-03/20-03/20
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У поступку јавне набавке путем отвореног поступка уз провођење Е-аукције, објављеном
на Порталу јавних набавки дана 27.03.2020. године и у „Сл.гласнику БиХ“, бр.20/20 од
03.04.2020. године,,,, а која се односи на набавку услуга:::: МЕДИЈСКОМЕДИЈСКОМЕДИЈСКОМЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕПРАЋЕЊЕПРАЋЕЊЕПРАЋЕЊЕ ПУТЕМПУТЕМПУТЕМПУТЕМ
ЗЕМАЉСКОГЗЕМАЉСКОГЗЕМАЉСКОГЗЕМАЉСКОГ ИИИИ САТЕЛИТСКОГСАТЕЛИТСКОГСАТЕЛИТСКОГСАТЕЛИТСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГТЕЛЕВИЗИЈСКОГТЕЛЕВИЗИЈСКОГТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛАСИГНАЛАСИГНАЛАСИГНАЛА АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИАКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ
ГРАДСКЕГРАДСКЕГРАДСКЕГРАДСКЕ УПРАВЕУПРАВЕУПРАВЕУПРАВЕ ГРАДАГРАДАГРАДАГРАДА БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНА,,,, ГРАДОНАЧЕЛНИКАГРАДОНАЧЕЛНИКАГРАДОНАЧЕЛНИКАГРАДОНАЧЕЛНИКА ИИИИ ПРЕДСЈЕДНИКАПРЕДСЈЕДНИКАПРЕДСЈЕДНИКАПРЕДСЈЕДНИКА СГСГСГСГ
УЗУЗУЗУЗ ЕМИТОВАЊЕЕМИТОВАЊЕЕМИТОВАЊЕЕМИТОВАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊАОБАВЈЕШТЕЊАОБАВЈЕШТЕЊАОБАВЈЕШТЕЊА,,,, ОГЛАСАОГЛАСАОГЛАСАОГЛАСА ИИИИ ЧЕСТИТКИЧЕСТИТКИЧЕСТИТКИЧЕСТИТКИ ИИИИ МЕДИЈСКАМЕДИЈСКАМЕДИЈСКАМЕДИЈСКА
ПРОМОЦИЈАПРОМОЦИЈАПРОМОЦИЈАПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХИНВЕСТИЦИОНИХИНВЕСТИЦИОНИХИНВЕСТИЦИОНИХ,,,, КУЛТУРНИХКУЛТУРНИХКУЛТУРНИХКУЛТУРНИХ ИИИИ ДРУГИХДРУГИХДРУГИХДРУГИХ ПОТЕНЦИЈАЛАПОТЕНЦИЈАЛАПОТЕНЦИЈАЛАПОТЕНЦИЈАЛА
СЕМБЕРИЈЕСЕМБЕРИЈЕСЕМБЕРИЈЕСЕМБЕРИЈЕ,,,, понуду је доставио следећи понуђач:

1. ДОО „Алтернативна телевизија“ Бања Лука
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Након разматрања приспјеле понуде установљено је да је иста у потпуности испунила
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума- најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДООДООДООДОО „Алтернативна„Алтернативна„Алтернативна„Алтернативна телевизија“телевизија“телевизија“телевизија“ БањаБањаБањаБања ЛукаЛукаЛукаЛука,,,, сасасаса понуђеномпонуђеномпонуђеномпонуђеном цијеномцијеномцијеномцијеном уууу износуизносуизносуизносу одододод::::
42.500,0042.500,0042.500,0042.500,00 КМКМКМКМ ((((безбезбезбез ПДВПДВПДВПДВ----аааа))))
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Записник о оцјени понуда број: 02-404-76/20 од 22.04.2020. године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 дана од
дана пријемa исте.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
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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.
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Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у " Службеном гласнику
Града Бијељина".

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-76/20 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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