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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: 02-404-65/22 

Датум: 10.10.2022. године  

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), на 

препоруку Комисије за јавну набавку број  02-404-65/22 од 26.08.2022. године, у поступку 

јавне набавке „ Набавка рачунара са пратећом опремом“  Начелник општине Рудо је 

донио: 

                                                                          ОДЛУКУ 

                        о поништењу Одлуке о  избору најповољнијег понуђача број: 02-404-65 

                  од 19.09.2022. године и избору трећерангираног понуђача ранг листе понуђача 

 

                                                                            I 

  Поништава се Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-65/22 од 

19.09.2022. године, која је донијета на препоруку Комисије за јавне набавке, број 02-404-

65/22 од 19.09.2022. године.  

Приједлог уговора за јавну набавку „Набавка рачунара са пратећом опремом“  је 

понуђен  „DIGITARIJA“  Д.О.О. ДРУШТВО ЗА САВЈЕТОВАЊЕ И УСЛУГЕ У 

ИНФОРМАТИЦИ сходно понуди број 0174/22 од 06.09.2022. године, за понуђену цијену 

од  6.771,00  КМ, без ПДВ-а, након проведене е-аукције,  као најбоље оцјењеном. 

Наведени приједлог уговора је одбијен од стране „DIGITARIJA“ Д.О.О. 

ДРУШТВО ЗА САВЈЕТОВАЊЕ И УСЛУГЕ У ИНФОРМАТИЦИ САРАЈЕВО и исти 

одустаје од потписивања понуђеног уговора и испоруке у поступку јавне набавке 

„Набавка рачунара са пратећом опремом“, због повећања цијена рачунарске опреме на 

тржишту и рока испоруке робе.          

                                                                         II 

           Уговорни орган-општина Рудо је контактирао другорангираног понуђача ранг листе 

„ZERICK“ Д.О.О. САРАЈЕВО, који је такође одустао од испоруке у поступку јавне 

набавке „Набавка рачунара са пратећом опремом“, због повећања цијена рачунарске 

опреме на тржишту, са образложењем упућеном уговорном органу у електронској форми. 

                                                                         III 

 

        На основу ранг листе понуђача за јавну набавку „Набавка рачунара са пратећом 

опремом“ која је формирана на основу записника Комисије за јавне набавке, број 02-404-

65/22 од 19.09.2022. године и консултације са трећерангираним понуђачем одлучено је да 

се донесе одлука о избору најповољнијег сљедећег понуђача- трећерангираног на ранг 

листи „DRINEX“ Д.О.О. ГОРАЖДЕ и истом додијели уговор, понуда број 1-0609/22-1 од 

06.09.2022. године, за понуђену цијену од 7.791,00КМ без ПДВ-а, након проведене е-

аукције, као трећерангираног оцијењеног.      

 

mailto:rudo.nacelnik@teol.net


2 
 

Приједлог уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу 

„DRINEX“Д.О.О. ГОРАЖДЕ   по истеку рока од 15 дана, рачунајући од дана када су сви 

понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде.  Изабрани понуђач је дужан у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке доставити доказе тражене Тендерском 

документацијом, уколико нису достављени уз понуду.  

 

                                                                      III 

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за привреду и 

финансије, просторно уређење, инспекцијске послове и комуналну полицију општине 

Рудо. 

 

                                                                      IV 

Ова Одлука објавиће се на web страници општине Рудо www.opstinarudo.com 

истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у 

складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама.  

 

                                                                      V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 

учествовали 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 02-404-65/22 од 26.08.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена у поступку конкурентског захтјева. 

Процјењена вриједеност јавне набавке без ПДВ-а је 8.717,95 КМ. 

Обавјештење о набавци број 245-7-1-58-3-33/22 објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 26.08.2022. године и исправка обавјештења о набавци број:245-7-1-58-87-

34/22 од 29.08.2022. године. 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем  Уговорног органа број: 02-020-

34/21 од 14.06.2021. године и Рјешењем о измјени рјешења број 02-020-28/22 од 

15.06.2022. године. 

Комисија за јавне набавке доставила је дана 19.09.2022. године Записник о 

прегледу и оцјени понуде заједно са препоруком о избору најповољнијег понуђача број 

02-404-65/22 од 19.09.2022. године, у поступку јавне набавке „Набавка рачунара са 

пратећом опремом“. 

Увидом у рад Комисије за јавну набавку је утврђено да је иста благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чеми је сачинила 

одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће: 

       а)  Да је укупан број приспјелих понуда 4 (четири); 

       б) Да je благовремено запримљено 4 (четири) понуде;  

       в) Да није било неблаговремених понуда; 

        г) Да је понуда понуђача „ALF-OM D.O.O. BANJA LUKA“  прихватљива;  

        д) Да је понуда понуђача“ ZERICK D.O.O.“ САРАЈЕВО  прихватљива; 
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        ђ) Да је понуда понуђача  „DIGITARIJA“  Д.О.О. ДРУШТВО ЗА САВЈЕТОВАЊЕ  И 

УСЛУГЕ У ИНФОРМАТИЦИ прихватљива;  

       е) Да је понуда понуђача „DRINEX D.O.O.“ ГОРАЖДЕ прихватљива.        

У поступку доношења ове Одлуке, Начелник није нашао разлоге, неправилности нити 

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

јавне набавке.  

Наиме , у поступку је оцјењено 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 , тендерским документом и проведеном е-

аукцијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је трећерангирани  

изабрани понуђач најбоље оцијењен због:  

 

Најниже цијене-чиме је утврђена-ранг листа 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА СЈЕДИШТЕ 

УКУПНА 

ЦИЈЕНА 

БЕЗ  ПДВ-А 

ПОПУСТ 

УКУПНА 

ЦИЈЕНА 

СА ПДВ-ОМ И 

ПОПУСТОМ 

РАНГ 

„DIGITARIJA“  Д.О.О. 

ДРУШТВО ЗА 

САВЈЕТОВАЊЕ И 

УСЛУГЕ У 

ИНФОРМАТИЦИ 

САРАЈЕВО 6.771,00 КМ - 7.922,07 КМ 1 

„ZERICK D.O.O.“ САРАЈЕВО 6.780,00 КМ - 7.932,60 КМ 2 

„DRINEX D.O.O.“ ГОРАЖДЕ 7.791,00 КМ - 9.115,47 КМ 3 

„ALF-OM“ САРАЈЕВО 8.480,00 КМ - 9.921,60 КМ 4 

 

Изабрани понуђач је изабран након одустајања два прворангирана понуђача од 

испоруке рачунарске опреме по јавној набавци „Набавка рачунара са пратећом опремом“.  

    Примјењујући критеријум сљедеће најниже цијене, која је понуђена у износу од 

7.791,00 КМ без ПДВ-а, а што је у складу са процјењеном вриједношћу предметне јавне 

набавке донијета је ова одлука. 

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

набавкама, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 
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ПОУКА  О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право на жалбу у року од 10 дана од 

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

најмање три примјерка.  

  

  Напомјена:  Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-65/22 од 19.09.2022. 

године је претходно достављен. 

 

                                                                           

                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

 

                                                                                               Драгољуб Богдановић 

                     

                                                                                            ______________________ 

ДОСТАВИТИ: 

 

1.  Понуђачу  „DIGITARIJA“  Д.О.О. ДРУШТВО ЗА САВЈЕТОВАЊЕ И УСЛУГЕ У 

ИНФОРМАТИЦИ, 

2. Понуђачу “ ZERICK D.O.O.“ САРАЈЕВО, 

3. Понуђачу“ DRINEX“ Д.О.О. ГОРАЖДЕ, 

4. Понуђачу „ALF-OM D.O.O. BANJA LUKA“, 

5.  а/а. 

 


