
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:13/17,02/18),Градоначелник д о н о с и :

ОООО ДДДД ЛЛЛЛ УУУУ КККК УУУУ
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уууу поступкупоступкупоступкупоступку јјјјавнеавнеавнеавне набавкенабавкенабавкенабавке СГСГСГСГ-02/19-02/19-02/19-02/19

I

У поступку јавне набавке путем отвореног поступка уз провођење Е-аукције, објављеном
на Порталу јавних набавки дана 23.05.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.38/19 од
31.05.2019. године, а која се односи на набавку услуга: ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНИХ
СЈЕДНИЦА И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПОВОДОМ СЛАВЕ И ДАНА ГРАДА,уложена је
жалба од стране понуђача доо ''РТВ БН'' Бијељина на Одлуку о поништењу поступка број: 02-
404-111/19 од 18.06.2019.године.

Жалба се усваја у потпуности и као најповољнији понуђач за услуге: ДИРЕКТАН
ПРЕНОС СВЕЧАНИХ СЈЕДНИЦА И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПОВОДОМ СЛАВЕ И
ДАНА ГРАДА бира се понуђач: ДОО ''РТВ БН'', Бијељина са понуђеном цијеном у износу од
12.820,51 КМ (без урачунатог ПДВ-а)

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о поништењу поступка број: 02-404-111/19 од
18.06.2019.године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Понуђач ДОO ''РТВ БН'' Бијељина, уложио је жалбу на Одлуку о о поништењу поступка
број:02-404-111/19 од 18.06.2019. године, у поступку јавне набавке СГ-02/19: ДИРЕКТАН
ПРЕНОС СВЕЧАНИХ СЈЕДНИЦА И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПОВОДОМ СЛАВЕ И
ДАНА ГРАДА, која је благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица.
Жалилац у жалби наводи следеће:

- Да је погрешан став уговорног органа да дисквалификује понуду
жалиоца из разлога што у изјавама из члана 45., 47. и 52. ЗЈН
није наведен број Службеног гласника БиХ у коме је објављено
обавјештење о набавци.

- Да је уговорни орган погрешно утврдио да жалилац није доставио
Потврду Регулаторне агенције БиХ о покривености.

- Да је погрешно утврђено да жалилац није доставио извјештај
овлаштене релевантне агенције „Audience Measurement“ о мјерењу
гледаности телевизијског програма у Републици Српској

На основу члана 100.ЗЈН и 43. Правилника о јавним набавкама, роба услуга и радова
(''Сл.Гласник града Бијељина'', број:13/17), уговорни орган је размотрио све наводе из жалбе и
изјашњава се да су наводи из жалбе основани из следећих разлога :

Изостављање броја Службеног гласника у изјавама 45., 47. и 52.ЗЈН може се сматрати
мањим формалним недостатком, а нарочито јер је у изјавама наведен борј обавјешења за
учешће у поступку јавне набавке и да је овјереним копијама доказано испуњење услова
из поменутих чланова.
У понуди су достављени ''Технички услови за емитовање'' (страна
30 до 52 понуде) издате од стране Регулаторне агенције БиХ који
представљају листу предајника РТВ БН на територији БиХ, као
доказ о покривености земаљским сигналом Града Бијељина, 70%
Републике Српске и БиХ



Жалилац је у својој понуди доставио доказ о гледаности у
2018.години (страна 120 до 121 понуде) у форми изјаве о
гледаности која је дата од стране овлаштеног лица и Извјештаја о
гледаности за 2018.годину који је преузет из програма који
користимо на основу Уговора који је закључен са овлштеном
агенцијом Audience Measurement“ а у складу са чланом 12. Став
1.и2. наведеног уговора и који се може прихватити као доказ
једне од три највеће гледаности телевизијског програма у
Републици Српској у току 2018.године.
Записник о оцјени понуда број: 02-404-111/19 од 28.06.2019. године је саставни дио ове

Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
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.
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.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
"Службеном гласнику Града Бијељина"

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-111/19 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина
Датум: Мићо Мићић
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