
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: 02-404-51/21 

Датум: 12.08.2021.год. 

 

На основу члана 111. став 1) тачка (д) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“ број: 39/14), а у складу са Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби-

филијала Бања Лука број: ЈН2-02-07-1-1992-6/21 од 05.08.2021.године, Начелник општине 

Рудо доноси: 

  

ОДЛУКУ 

о поништењу тендерске документације 

 

I 

 Поништава се тендерска документација конкуретског захтјева за набавку услуга 

Израда пројеката водоводне мреже, број:02-404-51/21 од 09.07.2021.године заједно са 

Обавјештењем о набавци  број:245-7-2-37-3-8/21 од 09.07.2021.године, а у складу са 

Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби-филијала Бања Лука  број: ЈН2-02-07-1-1992-

6/21 од 05.08.2021.године.  

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

 

                

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке Израда пројеката водоводне мреже покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број: 02-404-51/21 од 09.07.2021.године. 

Планирано је да се јавна набавка спроведе путем Конкурентског захтјева, чија 

процијењена вриједност набавке износи:12.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Обавјештење о јавној набавци број:245-7-2-37-3-8/21, објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 09.07.2021.године. 

Уговорни орган је дана 16.07.2021 године путем поште запримио жалбу од потенцијалног 

понуђача „Градпром“ доо Србац, Моме Видовића бб, Србац заступаном по пуномоћнику 
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Антонић Милу, адвокату из Бања Луке, уложену на тендерску документацију број: 02-404-

51/21 од 09.07.2021.године. 

У складу са чланом 100. став 1) тачка (5) Закона о јавним набавка БиХ, Уговорни орган је 

утврдио да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлаштене особе, али да је 

неоснована. Уговорни орган је дана 20.07.2021. године прослиједио жалбу Канцеларији за 

разматрање жалби, заједно са изјашњењем о жалби и свом документацијом везаном за 

поступак. 

Уговорни орган је дана 20.07.2021.године донио Закључак да обустави поступак јавне 

набавке број: 02-404-51/21. 

Дана 09.08.2021.године, Уговорни орган је запримио Рјешење КРЖ-а број: ЈН2-02-07-1-

1992-6/21 од 05.08.2021.године, у којем је наведено да се усваја жалба потенцијалног 

понуђача „Градпром“ доо Србац, Моме Видовића бб, Србац заступаном по пуномоћнику 

Антонић Милу, адвокату из Бања Луке изјављену на тендерску документацију. 

У складу са Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби-Бања Лука број: ЈН2-02-07-1-

1992-6/21 од 05.08.2021.године, начелник општине је донио горе наведену одлуку. На 

основу Рјешења Канцеларије за разматрање жалби поништава се тендерска документација 

за набавку услуге Израде пројеката водоводних мрежа. 

Имајући у виду напријед наведено, а у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, 

донешена је одлука. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Драгољуб Богдановић 

           

 

 

Прилог: Рјешење КРЖ-а: број: ЈН2-02-07-1-1992-6/21 од 05.08.2021.године 

 

ДОСТАВИТИ:                

1.www.opstinarudo.com 

2. а/а                          

 

 

 


