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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:02-404-86/21 

Датум:16.11.2021.године 

 

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

Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 64. став 1) тачка (б), члана 70. ст. 1), 3) и 6) Закона о 

јавним набавкама („Сл. 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 

 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:02-404-86/21 од 

16.11.2021.године и уговор за јавну набавку-„Набавка рачунара и ИТ опреме“ –ЛОТ 2-

Набавка пројектора и пројекторског платна, додјељује се понуђачу  „Дигитарија“ ДОО 

Сарајево, понуда брoj:0240/21, за понуђену цијену од 1.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 

1.404,00 КМ са обрачунатим ПДВ-ом.  

  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу у року од  

10 дана, рачунајући од дана од када понуђач будe обавијештен о избору најповољније 

понуде. Изабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке 

доставити доказе тражене тендерском документацијом. 

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници www.opstinarudo.com и у Службеном 

гласнику општине Рудо истовремено с упућивањем понуђачу који су учествовао у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и доставља се понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) Закона о јавним 

набавкама. 

Образложење: 

 

Поступак јавне набавке  покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број:02-

404-86/21 од 02.11.2021.године. 
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Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом за достављање понуда. Ријеч је о 

поновљеном поступку за овај лот. 

Процијењена вриједност набавке за  ЛОТ 2 без ПДВ-а је 1.200,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-1-70-3-26/21/21 од 05.11.2021.године, објављено  

је на Порталу јавних набавки. 

Са објављивљањем Обавјештења на Порталу јавних набавки, Уговорни орган је сходно 

члану 88. став 1) Закона о јавним набавкама упутио конкурентски захтјев за достављање 

понуда на три адресе и то:   

1. INTER-COM“ ДОО Зеница 

2. „ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево 

3. ЗТР „НАПРЕДАК“Рудо 

 

Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузели су сљедећи понуђачи:  

Инфоцомп д.о.о. , ББС Еуропе,  Екапија доо, Схот д.о.о. Зеница, Фцт д.о.о.,  Сет уп С, 

Имтец д.о.о. Сарајево,  Проинтер итсс доо Бања Лука-члан инфинитy интернатионал 

гроуп, Итд д.о.о. Сарајево, Артцо гроуп, Асбис д.о.о., Дигитарија д.о.о. друство за 

завјетовање и услуге у информатици , Бмг електроник, Роберт`с плус д.о.о. , Емадо д.о.о. 

Сарајево, Телнет д.о.о, Цоспеx д.о.о.  и ПЦ маркет доо. 

 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем број: 02-020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о прегледу и оцјену понуда заједно са 

препоруком о избору најповољнијег понуђача број:  02-404-86/21 од 16.11.2021.године,  у 

поступку јавне  набавке  роба -„Набавка рачунара и ИТ опреме“ –ЛОТ 2-Набавка 

пројектора и пројекторског платна. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавне набавке благовремено 

и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјеле понуда, о чему је сачинила 

одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 1; 

- да је благовремено запримљена 1 понуда; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да је понуда понуђача:  „ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево квалификована и прихватљива.  

 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник није нашао разлоге, неправилности 

нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке 

Комисије за јавне набавку. 

 

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 изабрани понуђач најбољи и добијена коначна ранг 

листа: 
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Најниже цијене, чиме је утврђен сукцесивни ред – ранг листа: 

 

Ранг  Назив понуђача 

Укупна цијена 

понуде 

 без ПДВ-а 

Укупна цијена 

понуде 

 са ПДВ-ом 

1. „ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево 1.200,00 КМ 1.404,00 КМ 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у 

износу од 1.200,00 КМ без ПДВ-а, односно од 1.404,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) тачка (б) Закона о јавним набавкама, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право на жалбу у року од 5 (пет) дана 

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

најмање три примјерка. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

  Драгољуб Богдановић 

       

           ______________________       

                                                                                          

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу „ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево 

2. www.opstinarudo.com и Службени гласник општине Рудо 

3. а/а 
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