
Република  Српска 

Општина Рудо 

-НАЧЕЛНИК- 

 

 

Број: 02-404-___/21 

Датум: 22.10.2021.год. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

оквиру преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци који се  односи на  

„Санацију путева у МЗ Штрпци и МЗ Сетихово“. Процедура јавне набавке ће се 

обавити у складу са чланом 21. став 1. тачка д)  Закона о јавним набавкама. 

У прилогу је дат образац за цијену понуде који је потребно попунити. 

Уз понуду доставити и 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. 

 

Крајњи рок за достављање понуде  је  25.10.2021. године до 11,00 часова, на 

адресу Општина Рудо, ул. Ђ.Д.Д.Михаиловића 41, 73260 Рудо, са назнаком „Понуда за 

тендер 02-404-___/21“. 

 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Драгољуб Богдановић 

____________________ 

 

 

 



 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ  

 

Назив понуђача: _____________________  

Понуда бр. ___________________________ 

 

ПРЕДМЈЕР РАДОВА  

 

Санацији пута Сетихово - Равне Њиве 

 

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јед. 

мјере 
Количина 

Јединичнац

ијена 

без ПДВ-а 

Укупна 

Вриједност 

без ПДВ-а 

1. Утовар,транспорт и 

разастирање ситнијег 

каменог агрегата из 

локалног позајмишта. 

Обрачун  по m
3
 разасутог 

материјала 

m
3 

100 
  

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

 

Санација пута Штрпци - Марића Лука 

 

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јед. 

мјере 
Количина 

Јединичнац

ијена 

без ПДВ-а 

Укупна 

Вриједност 

без ПДВ-а 

1. 

Рад машине - багера на 

прочишћавању пута 

скидањем наноса са истог. 

Обрачун по n/h рада 

машине.У цијену урачунат 

транспорт машине  на лице 

мјеста. 

n/h 13   

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

 

 

 

 

 



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Ред. 

бр. 

 

Предвиђени радови 

        Вриједност  

        без ПДВ-а 

1. Санацији пута Сетихово - Равне Њиве  

2. Санација пута Штрпци - Марића Лука  

УКУПНA ЦИЈЕНА без ПДВ-а:  

ПОПУСТ:  

УКУПНО СА ПОПУСТОМ без ПДВ-а:  

ПДВ:  

 УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:  

 
1.Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести  цијена. 
2.Цијена понуде исказује се без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити добављачу.  

3.Уговорни орган Општина Рудо нема никакве додатне трошкове осим наведених у овом обрасцу.  

4.У случају разлика између јединичне цијене и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама. 
5.Јединична цијена ставке не сматра се рачунском грешком и не може се исправљати.  

 

_______________________ 
Потпис и печат понуђача 

 

 

 

 

 


