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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:02-404-65-3/21 

Датум:29.09.2021.године 

 

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

Српске“ број: 97/16, 36/19) члана 70. ст. 1), 4) 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 поништењу поступка јавне набавке  

 

Члан 1. 

Поништава се јавна набавка „Набавка рачунара и ИТ опреме“- ЛОТ 3- Набавка 

мултифункционалних уређаја, јер је цијена преостале прихватљиве понуде  знатно већа од 

обезбјеђених средстава за предметну набавку.  

 

Члан 2. 

„Набавка рачунара и ИТ опреме“- ЛОТ 3- Набавка мултифункционалних уређаја 

поништава се у складу са чланом 69. став 2)  тачка (е) Закона о јавним набавкама.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Члан 4. 

 Доношењем ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука о избору најповољнијег 

понуђача број:02-404-65-3/21 од 21.09.2021.године. 

 

Образложење: 

 

Поступак јавне набавке „Набавка рачунара и ИТ опреме“- ЛОТ 3- Набавка 

мултифункционалних уређаја окончан је Одлуком о избору најповољнијег понуђача  

број:02-404-65-3/21 од 21.09.2021.године којим је уговор додијељен најповољнијем 

понуђачу „УНИЛАБ“ ДОО Сарајево, за понуђену цијену од 2.400,00 КМ без ПДВ–а и 

након спроведене е-акције. 

У складу са чланом 2. поменуте одлуке, најповољнији понуђач је био дужан да достави 

тражене доказе у вези члана 45. ЗЈН у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке и 
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обавјештења о резултатима јавне набавке. Исти је пропустао да достави доказе у року који 

је одредио уговорни орган, те се уговор требао додјелити следећем на ранг листи сходно 

члану 72. став 3) тачка (а) Закона о јавним набавкама. 

Међутим,  прихватљива понуда „ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево на износ од 3.225,00 КМ 

без ПДВ-а знатно прелази обезбјеђена средства за предметну набавку и сходно томе 

поништава поступак јавне набавке за ЛОТ 3. 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2)  тачка (е) 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. Понуђачу „УНИЛАБ“ ДОО Сарајево 

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

4. а/а 
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