
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: 02-404-45/21 

Датум: 10.09.2021.године 

 

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

Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 70. и члана 72. став 3) 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 другорангираног понуђача 

 

I 

Прихвата се понуда другорангираног понуђача Јавни превоз вл.Ћировић Милован 

Рудо на износ од 59.880,00 КМ без ПДВ-а. 

 

II 

Овом  Одлуком поништава се  Одлука о избору најповољнијег понуђача „Ин 

турс“ доо Рудо број: 02-404-45/21 од 25.08.2021.године. 

 

III 

Другорангирани понуђач из тачке 1. Одлуке се обавезује да у року од 10 (десет) 

дана од дана запримања ове Одлуке достави оригинале или овјерене копије доказа о 

испуњавању услова у складу са датом изјавом из члана 45. став (1) тачка ц) и  д)  Закона 

о јавним набавкама и доказе из тачке 4.1 став ф) тендерске документације уколико исте 

није доставио у саставу понуде. 

IV 

По коначности ове Одлуке са  другорангираним понуђачем потписаће се Уговор о  

услугама „Превозa ученика у школској 2021-2022 години“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-404-45/21 од 22.06.2021.године. Јавна набавка је проведена путем отвореног 

поступка јавне набавке – набавка услуга „Превоз ученика у школској 

2021/2022.години“. Обавјештење о набавци број: 245-1-2-25-3-5/21 од 23.06.2021.године 

и исправке обавјештења број:245-1-2-25-8-11/21 од 11.08.2021.године објављено је на 

Порталу јавних набавки, у „Службеном гласнику БиХ“ број: 39/21  од 25.06.2021. године и 

на општинској wеб страници.  На Порталу јавних набавки објављена је тендерска 

документација. (ТД преузело укупно 5 понуђача).  По објављеном обавјештењу, рок за 
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пријем понуда је био 14.07.2021. године до 11,00 сати.  Дана  05.07.2021. године 

запримљена је жалба на тендерску документацију од понуђача „Ин турс“ доо Рудо, те је 

иста  као неоснована прослијеђена КРЖ-у, Филијала Бања Лука на даље разматрање. 

Закључком број:ЈН2-02-07-1-184-7/21 од 21.07.2021.године жалба је одбачена. Рок за 

достављање понуда је продужен до 19.08.2021.године до 11.00 часова. До означеног рока 

за пријем понуда на протокол Уговорног органа су пристигле су двије  понуде. Обје 

понуде се биле благовремене.   

 

Комисија за провођење поступка јавне набавке је у складу са тендерском 

документацијом дана 19.08.2021. године у 11.15 сати извршила јавно отварање пристиглих 

понуда и то:  

 

1. „Ин турс“ доо Рудо 

2. Јавни превоз „Ћировић Милован“ с.п. Рудо 

 

Након прегледа приспјелих понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала да обје 

понуде испуњавају услове квалификованисти и заказана је е-аукција. 

Након спроведене е-аукције, добијена је следећа ранг листа: 

 

1. „Ин турс“ доо Рудо на износ од 59.800,00 КМ без ПДВ-а 

2. Јавни превоз „Ћировић Милован“ с.п. Рудо на износ од 59.880,00 КМ без ПДВ-а 

 

на основу које је Комисија дала препоруку Начелнику општине да уговор додијели 

прворангираном понуђачу „Ин турс“ доо Рудо на износ од 59.800,00 КМ без ПДВ-а. 

Начелник општине је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број:02-404-45/21 

од 25.08.2021.године. 

 

Прворангирани понуђач је био дужан да у року од 10 (десет) дана  од дана 

пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача да достави оригинале или овјерене 

копије доказа о испуњавању услова  у складу са датом изјавом из члана 45. став (1) тачка 

ц) и  д)  Закона о јавним набавкама и доказе из тачке 4.1 став ф) тендерске документације 

исте није доставио у саставу понуде. 

Доказе из члана 45. став члана (1) тачка ц) и  д)  Закона о јавним набавкама 

доставио је у року од 10 (десет) дана, међутим није испунио захтјев из тачке 4.1 став ф) 

тендерске документације  која гласи „да посједује лиценцу превозника и извод из лиценце 

издате од стране Министарства саобраћаја и веза РС; Превозник мора имати у 

посједовању лиценцу најмање 5 година“, односно нема лиценцу у посједовању 5 (пет) 

година. 

 

Сходно напред наведеном, Начелник доноси Одлуку у складу са чланом 70. став 1) 

Закона  о јавним набавкама којим уговор додјељује другорангираном понуђачу Јавни 

превоз „Ћировић Милован“ с.п. Рудо. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Драгољуб Богдановић 

______________________ 


