
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: 02-404-62-1/22 

Датум: 07.06.2022.год. 

 

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

Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 70. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ 

број: 4/17) , на препоруку Комисије за јавне набавке број 02-404-62-1/21 од 06.06.2022. 

године,  Начелник општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача у преговарачком поступку без објаве обавјештења за 

набавку радова: Непредвиђени радови на: „ Асфалтирању локалних путеве на подручју 

општине Рудо у 2021. години“ 

                                                                              I 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретањем поступка јавне набавке 

број 02-404-62-1/21 од 27.05.2022. године, који се односи на непредвиђене радове на 

„Асфалтирању локалних путева на подручју општине Рудо у 2021. години (веза уговор 02-

404-62/21), Јавна набавка је проведена путем преговарачког поступка без објаве 

обавјештења, а на основу информације о набавци која је објављена на званичном сајту 

општине Рудо. 

Процјењена вриједност јавне набавке без  ПДВ-а је 65.132,70 КМ. 

Понуду је доставио следећи понуђач: 

 

1. „Романијапутеви“ А.Д. Соколац је доставла понуду, на износ као код 

процјењене вриједности т.ј. 65.132,70  КМ без ПДВ-а, односно 76.205,26 КМ са 

ПДВ-ом, са којим је потписан основни уговор број 02-404-62/21 од 09.09.2021. 

године.  

 

II 

Комисија за јавну набавку је, благовремено и правилно извршила отварање и оцјену 

квалификованости и достављање почетне (коначне) понуде,  те провела преговор са 

понуђачем о чему је саљчинила одговарајући записник, у коме је утврђено следеће: 

- Да је благовремено запримљена једна понуда у фази предквалификације, 

- Да је благовремено запримљена понуда квалификованог понуђача након позива за 

достављање почетне понуде 
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- Да је понуда „Романијапутеви“ А:Д: Соколац прихватљива квалификована, т.ј. 

испуњава услове из тендерске документације, 

- Да је након спроведених преговора утврђене цијена (вриједност) радова у износу 

од 65.132,70 КМ без ПДВ-а. 

 

III 

 Након подношења почетне понуде која се сматра и коначном и проведеног преговора са 

понуђачем „Романијапутеви“ А.Д. Соколац утврђена је вриједност непредвиђених радова 

у износу од 65.1321,70 КМ без ПДВ-а, односно 76.205,26 КМ са ПДВ-ом. 

     Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-404-62-1/21 од 06.06. 2022. године је 

саставни дио ове Одлуке. 

 

                                                                           IV 

 

     Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„Романијапутеви“ А.Д. Соколац, по истеку рока од 15 (петнаест) дана рачунајући од дана 

кад је понуђач обавјештен о избору најповољније понуде. 

 

                                                                          V 

 

     Ова одлука објавиће се на званичној интернет страници општине Рудо и  упутити 

понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке сходно члану 70. Став (6) Закона о 

јавним набавкама БиХ. 

 

                                                                         VI 

 

     Против ове Одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 30 (тридесет) дана од 

дана објављивања обавјештења о додјели уговора у складу са чланом 99. И 101. Закона о 

јавним набавкама БиХ. 

 

     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

                                                           

 

      

 

 

     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Драгољуб Богдановић 

             ______________________ 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   


