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:02-404-19/21
Датум: 19.07.2021.године
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 70. Закона о јавним набавкама („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 избору најповољнијег понуђача
I
Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке број:02-404-19/21 од
26.04.2021.године и Уговор за јавну набавку „Пружање адвокатских услуга за потребе
општине Рудо“, додјељује се понуђачу адвокату Бојану Блитвићу из Источног Сарајева
за понуђену цијену од 3.600,00 КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду.
II
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу адвокату
Бојану Блитвићу из Источног Сарајева, по протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана
када сви понуђачи буду обавјештени о избору најповољније понуде.
III
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за привреду,
финансије, просторно уређење и инспекцијске послове .
IV
Ова одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Рудо“ и веб страници
општине Рудо www.opstinarudo.com , истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став 6) Закона о јавним
набавкама.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који
су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним
набавкама.
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VI
Ступањем ове Одлуке на снагу, престаје да важи Одлука о o отказивању поступка
јавне набавке број:02-404-19/21 од 20.05.2021. године.

Образложење
Поступак јавне набавке „Пружање адвокатских услуга за потребе општине Рудо“
на период од априла до децембра 2021. године је путем закључивања уговора, покренут
Одлуком о покретању поступка јавне набавке број:02-404-19/21 од 02.04.2021.године у
процијењеној вриједности од 9.000,00 КМ без ПДВ-а.
Јавна набавка је спроведена путем позива за достављање услуга из Анекса Б дио II.
Позив је објављен на страници општине Рудо www.opstinarudo.com дана
05.04.2021.године.
За спровођење наведеног поступка набавке Уговорни орган је именовао Комисију
за јавне набавке Рјешењем број: 02-020-16/21 од 03.03.2021.године.
Јавно отварање понуда извршено је дана 20.04.2021. године, са почетком у 11.15
часова што је констатовано Записником о отварању понуда.
Сходно наведеном Записнику о отварању понуда констатовано је да су у
предметном поступку јавне набавке понуде доставила три понуђача и то: Aдвокатска
канцеларија Огњен С. Авлијаш Бијељина укупне вриједности 5.000,00 КМ без ПДВ-а,
Адвокат Бојан Блитвић Источно Сарајево укупне вриједности 3.600,00 КМ без ПДВ-а и
Адвокат Елмир Јахић Сарајево укупне вриједности 5.832,00 КМ без ПДВ-а.
Након отварања пристиглих понуда, Комисија за јавне набавке је извршила анализу
и оцјену понуда са аспекта усклађености достављених понуда што је констатовано
Записником о прегледу и оцјени понуда у поступку јавне набавке адвокатске услуге за
потребе општине Рудо за период до краја године.
У оквиру предметног поступка анализе и оцјене Комисија је најприје извршила
анализу и оцјену понуда са аспекта усклађености достављених понуда са тендерском
документацијом за поступак јавне набавке адвокатских услуга за потребе општине Рудо.
Оцјена усклађености достављених понуда са аспекта усклађености истих са
тендерском документацијом извршена је са следећих аспеката: да ли је понуда правилно
поднесена, да ли су образци исправно попуњени и потписани и да ли су потребни
документи и докази приложени.
Након што је Комисија испитала усклађеност достављених понуда, утврдила је да:
-Понуда Aдвокатске канцеларије Огњен С.Авлијаш Бијељина испуњава све услове
у складу са тендерском документацијом;
-Понуда Адвоката Елмир Јахић Сарајево има грешку у Образцу за цијену понуде,
да је посриједи грешка у укупној цијени понуде, па је тражена писмена сагласност за
исправку грешке и иста је добијена;
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-Понуда Адвоката Блитвић Бојана је неприродно ниска, те је у складу са чланом
66. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) тражила појашњење
исте.
Наиме, чланом 17, став (7) тачка б) Упутства за припрему модела тендерске
документације и понуда („Службени гласник БиХ“ бр 90/14, 20/15) стоји да се понуда
сматра ниском ако је: „цијена понуде више од 20% нижа од цијене другорангиране
прихватљиве понуде“.
Понуђач адвокат Бојан Блитвић је доставио појашњење неприродно ниске цијене,
на основу кога је Комисија оцјенила да се понуда прихвата.
Записником бр.02-404-19/21 од 26.04.2021.године констатовано је да све три
понуде испуњавају све услове у складу са тендерском документацијом и извршено је
рангирање и то: 1: Адвокат Бојан Блитвић Источно Сарајево укупне вриједности 3.600,00
КМ без ПДВ-а, 2. Aдвокатска канцеларија Огњен С. Авлијаш Бијељина укупне
вриједности 5.000,00 КМ без ПДВ-а и 3. Адвокат Елмир Јахић Сарајево укупне
вриједности 5.832,00 КМ без ПДВ-а. Комисија за јавне набавке је дала препоруку
Уговорном органу да Уговор „Адвокатске услуге за потребе општине Рудо“ додијели
прворангираном понуђачу.
Дана 19.05.2021.године стигао је допис бр.023-11496/21 од стране Нове Банке АД
Бања Лука у коме се наводи да Нова Банка АД Бања Лука и Општина Рудо имају потписан
Уговор о сервисирању кредитних средстава за привредни развој општине Рудо
број.1008050002; број:02-40798/05 од 25.08.2005.године.
Одлуком број:02-404-19/21 од 20.05.2021.године Уговорни орган отказује поступак
јавне набавке сходно члану 69. став 3) ЗЈН.
На поменуту Одлуку, понуђач адвокат Бојан Блитвић из Источног Сарајева је
уложио жалбу дана 28.05.2021.године.
Уговорни орган је разматрајући жалбу, утврдио да је благовремена, допуштена и
изјављена од овлаштеног лица, али неоснована те је иста прослијеђена Канцеларији за
разматрање жалби, Филијала Бања Лука, на разматрање.
Дана 14.07.2021 године запримљено је Рјешење број: ЈН2-02-07-1-1503-6/21 од
01.07.2021.године од Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, којим се
усваја жалба адвоката Бојана Блитвића из Источног Сарајева и поништава Одлука о
отказивању поступка јавне набавке број 02-402-19/21 од 20.05.2021.године, те се предмет
враћа Уговорном органу на даље поступање.
С обзиром да је Комисија за јавне набавке правилно поступила, Уговорни орган
није нашао разлоге за неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке.
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, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у
приложену документацију неоспорно је да је рангирањем најповољнији понуђач:
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Р.бр
1.
2.
3.

Назив понуђача
Адвокат Бојан Блитвић Источно Сарајево
Aдвокатска канцеларија Огњен С. Авлијаш
Бијељина
Адвокат Елмир Јахић Сарајево

Понуђена цијена без ПДВ-а
3.600,00 КМ
5.000,00 КМ
5.832,00 КМ

Изабрани понуђач је изабран примењујући критериј најниже цијене, која је
понуђена у износу 3.600,00 КМ без ПДВ-а.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б) Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од
дана пријема. Жалба се доставља Уговорном органу у 3 (три) примјерка у писаној форими.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић,с.р.

1.
2.
3.
4.

Доставити:
Адвокат Бојан Блитвић
Адвокатска канцеларија Огњен С. Авлијаш
Адвокат Елмир Јахић
а/а
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