
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

НАЧЕЛНИК 

 

 

Број: 02-404-30/20 

Датум: 05.08.2020.год. 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда 

 

 

Општина Рудо у преговарачком поступку без објаве обавјештења тражи понуду 

за  услугу „Санација локалног пута на Росуљама изнад стадиона“. 

Локални пут на Росуљама је кориштен као алтернативни правац током 

реконструкције Улице краља Петра I ослободиоца. Пут је уништен, у веома лошем 

стању, мјештани не могу прићи својим кућама превозним средствима, те је сходно 

томе потребно спровести преговарачки поступак без објаве обавјештење о набавци, 

члан 21.  тачка д)  Закона о јавним набавкама.  

У прилогу захтјева дат је Образац за цијену понуде 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 06.08.2020.године  до 12.00 часова  на адресу 

Општина Рудо, Ул.Ђ.Д. Д.Михаиловића бр.41 Рудо.  

 

Преговори ће се одржати истог дана 06.08.2020.године у 12.00 часова. 

 

С' поштовањем, 

 

 

 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

         

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ  

 

Назив понуђача: __________________ 

Понуда бр. _______________________ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 

(Санација локалног пута на Росуљама изнад стадиона) 

Р. 

бр. 
Опис услуге 

Јед. 

мјере 
Количина 

Јединична 

цијена 

без ПДВ-а 

Укупна 

вриједност без 

ПДВ-а 

1. 

Набавка, утовар, транспорт и 

разастирање каменог агрегата из 

локалног позајмишта. 

Обрачун по m
3
. 

m
3 

90   

УКУПНО 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 

______________________ 


