
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

НАЧЕЛНИК 

 

 

Број: 02-404-33/20 

Датум: 17.08.2020. 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда 

 

 

Општина Рудо у преговарачком поступку без објаве обавjeштења тражи понуду 

за  извођење радова „Санација локалних путева“. 

Усљед  невремена (обилне количине падавина) које су захватиле општину Рудо 

у августу мјесецу 2020. године оштећени су локални путеви на подручју општине. На 

основу захтјева грађана, Комисија испред Уговорног органа, обишла је  терен, 

извршила процјену и сачинила Записник о штети насталој на локалним путевима. 

На основу Записника Комисије, којим је констатовано да je невреме  (огромне 

количине падавина) оштетило путеве, те је исте потребно хитно санирати, Уговорни 

орган је сходно члану 21. став 1) тачка (д) спровео преговарачки поступак без објаве 

обавјештења о набавци. 

У име Општине Рудо (“уговорни орган”) позивамо Вас да доставите понуду.  

У прилогу вам је дат предмјер и  предрачун радова, који је потребно попунити и 

извести цијену понуде. 

Уз понуду доставити доказ да понуђач има право на обављање професионалне 

дјелатности, која је предмет овог поступка и/или да је регистрован у релевантним 

професионалним или трговачким регистрима, што се доказује копијом Рјешења о 

упису у одговарајући регистар или код надлежног општинског органа. 

 

Рок за достављање понуде је до 18.08.2020.године  до 12.00 часова  на адресу 

Општина Рудо, Ул.Ђ.Д.Д.Михаиловића бр.41 Рудо, или путем е-

маила:javnenabavke@osptinarudo.com 

 

Преговори ће се одржати исти дан 18.08.2020.године у 12.00 часова. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

       Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

      



  

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача: __________________ 

Понуда бр. _______________________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 

(Одржавање локалних путева) 

 

МЗ РУДО 

 

 

Гробље у Гојави-Перишићи 

Р. 

бр. 
Опис услуге 

Јед. 

мјере 
Количина 

Јединична 

цијена 

без ПДВ-а 

Укупна 

вриједност без 

ПДВ-а 

1. 

Утовар, транспорт и разастариње 

ситнијег каменог агрегата из 

локалног позајмишта на поједине 

дијелове пута који су оштећени. У 

цијену урачунат транспорт 

машине на локацију 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 30 

  

 

Обрвена - Горња Обрвена 

2. 

Утовар, транспорт и разастариње 

ситнијег каменог агрегата из 

локалног позајмишта на поједине 

дијелове пута који су оштећени. 

У цијену урачунат транспорт 

машине на локацију 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 18   

 

Цикотско поље 

3. 

Рад машине-скипа на 

расчишћавању наноса шљунка са 

пута настале као последица 

бујичних вода. Обрачун по н/х. 

n/h 3   

 

МЗ БИЈЕЛО БРДО 

 

Бијело Брдо - Дивљака 
    

4. 

Утовар, транспорт и разастариње 

ситнијег каменог агрегата из 

локалног позајмишта на поједине 

дијелове пута који су оштећени. 

У цијену урачунат транспорт 

машине на локацију 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 18   

 



Бијело Брдо - Шљуке 

5. 

Утовар, транспорт и разастариње 

ситнијег каменог агрегата из 

локалног позајмишта на поједине 

дијелове пута који су оштећени. 

У цијену урачунат транспорт 

машине на локацију 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 36   

 

Јањићи - Ненадићи 

6. 

Утовар, транспорт и разастариње 

ситнијег каменог агрегата из 

локалног позајмишта на поједине 

дијелове пута који су оштећени. 

У цијену урачунат транспорт 

машине на локацију 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 36   

 

Будимлија - Арсићи 

7. 

Утовар, транспорт и разастариње 

ситнијег каменог агрегата из 

локалног позајмишта на поједине 

дијелове пута који су оштећени. 

У цијену урачунат транспорт 

машине на локацију 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 30   

 

Божовићи - кућа Божовић Петра 

8. 

Утовар, транспорт и разастариње 

ситнијег каменог агрегата из 

локалног позајмишта на поједине 

дијелове пута који су оштећени. 

У цијену урачунат транспорт 

машине на локацију 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 24   

 

МЗ МИОЧЕ 

 

Миоче - Јелићи (према кући Божа Јелића) 

9. 

Утовар, транспорт и разастариње 

ситнијег каменог агрегата из 

локалног позајмишта на поједине 

дијелове пута који су оштећени. 

У цијену урачунат транспорт 

машине на локацију 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 24   

 

МЗ ШТРПЦИ 

10. 
Рад машине- скипа на 

постављању цијеви у 
n/h 2  

 



Ћировићима коју је однијела 

бујица.Обрачун по н/х рада 

машине 

 

Пут према кући Стевана Ћировића 

11. 

Утовар,транспорт и разастариње 

ситнијег каменог агрегата из 

локалног позајмишта на поједине 

дијелове пута који су 

оштећени..У цијену урачунат 

транспорт машине на локацију 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 24  

 

 

МЗ СТАРО РУДО 

 

Пут према Врањи-Кузмановић Мићо 

12. 

Утовар,транспорт и разастариње 

ситнијег каменог агрегата из 

локалног позајмишта на поједине 

дијелове пута који су 

оштећени..У цијену урачунат 

транспорт машине на локацију 

Обрачун по m
3
. 

m
3
 24  

 

 

УКУПНО без ПДВ-а:  

 

ПОПУСТ:  

 

УКУПНО СА ПОПУСТОМ без ПДВ-а:  

 

ПДВ:  

 

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом: 

 

 
Напомена: 

1.Цијене морају бити изражене у КМ.За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 

2.Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити 

добављачу.Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у 

овом обрасцу. 

3.У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са 

јединичним цијенама. 

4.Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 

 

 

Потпис и печат 

______________________ 

 

 


