
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                 ---------------------------------------------------------------------------- 

                                Драгољуба Драже Михаиловића бр. 41, 73260 Р У Д О 

Теl: 058/711-164,   fаx: 058/711-242,    е-mail:  rudo.nacelnik@teol.net 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Број: 02-404-66/19 

Датум: 13.03.2020.год. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 70. Закона о јавним набавкама  став 4. ЗЈН („Службени 

гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. Статута  општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси: 

  

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке  

 

I 

У поступку јавне набавке, путем отвореног поступка, објављеном на Порталу 

јавних набавки бр: 245-1-2-57-3-27/19 од 25.11.2019.године и у „Службеном гласнику 

БиХ“ број: 78/19  од 29.11.2019.године, а који се односи на „Превоз ученика на подручју 

општине Рудо у 2020. години“, понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

 

1. Јавни превоз вл.Ћировић Милован Бјело Брдо-Рудо, на износ 34.000,00 КМ без 

ПДВ-а, односно 39.780,00 КМ са ПДВ-ом 

 

2.  „Ин турс“ ДОО Рудо, на износ 64.050,00 КМ без ПДВ-а, односно 74.938,50 КМ 

са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуда, изабран је понуђач Јавни превоз вл.Ћировић 

Милован Бјело Брдо-Рудо. На Одлуку о избору најповољнијег понуђача уложена је жалба 

од стране другорангираног понуђача, па је до окончања жалбеног поступка дошло до 

истека важења понуда. Прворангирани понуђач је одбио захтјев Уговорног органа да 

продужи важење понуде, па се, сходно члану 60. став (3) ЗЈН, његова понуда  неће 

разматрати у даљем току поступка.  

Понуда другорангираног понуђача  „Ин турс“ ДОО Рудо се одбацује, јер је цијена понуде 

знатно већа од обезбјеђених средстава за предметну набавку. 
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III 

Поступак јавне набавке се поништава у складу са чланом 69. став 2) тачка (е) ЗЈН. 

 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право на жалбу у року од 10 дана од 

дана пријема исте. Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Рудо и веб страници општине Рудо“. 

Ступањем ове Одлуке на снагу, престаје да важи Одлука о избору најповољнијег 

понуђача број:02-404-66/19 од 26.12.2019.године. 

 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачима (1-2),        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

2. а/а         Рато Рајак, дипл.инж.арх. 

______________________ 

 

         

 


