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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:02-404-52/21 

Датум: 02.09.2021.године 

 

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

Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 69. став 3), члана 70. став 1), 4) и 6) Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („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 

Поништава се поступак јавне набавке „Израда пројектно техничке документације 

за реконструкцију, адаптацију и пренамјену школе у Гаочићима у планинарски дом“, који 

је покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр.02-404-52/21 од 09.07.2021. 

године и објављивањем тендерске документације на Порталу јавних набавки број: 

број:245-7-2-38-3-9/21 дана 09.07.2021.године. 

 

II 

Ова одлука ће се објавити у  „Службеном гласнику општине Рудо“ и веб страници 

општине Рудо www.opstinarudo.com . 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке „Израда пројектно техничке документације за 

реконструкцију, адаптацију и пренамјену школе у Гаочићина у планинарски дом“, 

покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке 02-404-52/21 од 09.07.2021. 

године. 

Планирано је да се јавна набавка проведе путем конкурентског захтјева, чија 

процијењена вриједност јавне набавке износи 4.000,00 КМ без ПДВ-а. 

 Обавјештење о јавној набавци број: број:245-7-2-38-3-9/21, објављено је на 

Порталу јавних набавки дана  09.07.2021.године. 
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Након објављивљања конкурентског захтјева на Порталу јавних набавки, 

потенцијални понуђачи су преузимали тендерску документацију. 

Један од  потенцијалних понуђача „Градпром“ доо Србац преко адвоката Мила 

Антонића из Бања Луке, изјавио је жалбу на тендерску документацију. 

Анализирајући жалбу, Уговорни орган је утврдио да је жалба благовремена, 

допуштена и изјављена од овлаштеног лица, али је неоснована, те је исту заједно са 

изјашњењем проследио дана 20.07.2021.године, Канцеларији за разматрање жалби, 

филијала Бања Лука. 

Дана 01.09.2021.године стигао је Закључак од Канцеларије за разматрање жалби, 

филијала Бања Лука, број:ЈН2-02-07-1-1991-6/21 од 26.08.2021. године којим се жалба 

потенцијалног понуђача „Градпром“ доо Србац изјављена преко адвоката Мила Антонића 

из Бања Луке, одбације због недостатка активне легитимације. 

Ова процедура јавне набавке покренута са намјером да обезбједи пројектно-

техничака документација за реконструкцију, адаптацију и пренамјену школе у Гаочићима 

у планинарски дом, како би Општина Рудо могла аплицирати на грант, којим би могла 

обезбједити средства за реконструкцију и адаптацију поменутог објекта. С обзиром да је 

крајњи рок за подношење апликације био 01.09.2021.године, беспредметно је даље вођење 

поступка јавне набавке. 

У поступку по жалби до доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице 

оправданости наставка поступка, а у циљу кориштења јавних средстава у вези са 

предметом набавке и његовом сврхом, а све у циљу поштовања важећих законских и 

подзаконских аката који уређују ову област. 

На основу наведеног, а примјеном члана 69. став 3) Закона о јавним набавкама, 

одлучено је као у тачки I диспозитива овде Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку: Против ове Одлуке незадовољна страна има право на 

жалбу у року од 5 дана од дана пријема исте. Жалба се подноси писменим путем 

Начелнику општине Рудо, у најмање три примјерка. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Драгољуб Богдановић 

         

 

Прилог: Рјешење КРЖ-а: број:ЈН2-02-07-1-1991-6/21 од 26.08.2021. године 

 

ДОСТАВИТИ:                

1.www.opstinarudo.com 

2. а/а                          

 


