
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: 02-404-82/21 

Датум:25.10.2021.год. 

 

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

Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 64. став 1) тачка (б), члана 70. ст. 1), 3) 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 избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се коначна понуда понуђача „Сила“ доо Рудо, број понуде 10/21 од 

25.10.2021.године,  у поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци за набавку услуге санације путева у МЗ Штрпца и МЗ Сетихово. 

 

Члан 2. 

Са понуђачем „Сила“ доо закључиће се Уговор о набавци из тачке 1. одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници www.opstinarudo.com и у Службеном 

гласнику општине Рудо истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је 

учествовао 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-

404-82/21 од 21.10.2021.године. 

Поступак јавне набавке је проведен путем преговарачког поступка без објаве обавјештење 

о набавци, члан 21. став 1. тачка д)  Закона о јавним набавкама. Критериј за додјелу 

уговора је најнижа цијена. 

Процијењена вриједност набавке  је 3.800,00 КМ. 

У складу са чланом 28. став 4) Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“ 

бр.39/14) позив за достављање понуда и ТД су објављени на веб страници Општине Рудо. 

Рок за достављање  почетних понуда је био 25.10.2021.године до 11.00 часова. 
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На основу захтјева представника МЗ Штрпци и МЗ Сетихово, представник Уговорног 

органа је обишао терен и утврдио следеће: 

Услед обилних падавина (мјесец октобар 2021.године) које су захватиле подручје општине 

Рудо настала су оштећења на путевима у МЗ Штрпци-Марића Лука- кућа Данила 

Николића гдје је пут у потпуности затрпан насипом и блокиран и у МЗ Сетихово-Равне 

Њиве гдје је пут оштећен, непроходан и на поједниним правцима блокиран, те је сходно 

члану 21.став 1 тачка д) Законона о јавним набавкама („Сл.гласник БиХ“ бр.39/14) због 

крајње хитности спроведен преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци. 

Запримљена је почетна понуда од понуђача „Сила“ ДОО Рудо дана 25.10.2021.године у 

07.35 часова. 

Преговарање са представником понуђача обавила је Комисија за јавне набавке и Начелник 

у просторијама општине Рудо 25.10.2021.године са почетком у 11.15 часова  

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена у складу са тендерском документацијом 

(Члан.64. ЗЈН).  

 

Након спроведеног поступка преговора, Уговорни орган и понуђач су се усагласили да 

понуђена цијена буде и коначна и да се са понуђачем „Сила“ доо Рудо приступи 

закључивању уговара. 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у 

износу од 3.800,00 КМ без ПДВ-а, односно од 4.446,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) тачка (б) 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 10 (десет) 

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

најмање три примјерка. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

  Драгољуб Богданов ић 

 _____________________  

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу „СИЛА“ ДОО Рудо 

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

3. а/а 
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