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                                 ---------------------------------------------------------------------------- 
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Број:02-404-62-1/21 

Датум: 27.05.2022. године 

 

     На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 18. став (1), члана 24. И члана 28. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), начелник општине доноси: 

 

 

                                                            ОДЛУКУ  

    о покретању преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци радова 

 

                                                               I 

 

     Одобрава се покретање поступка јавне набаке радова: Непредвиђени радови на 

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

број 02-404-62/21), а на основу набавног захтјева ССС за анализу и статистичко праћење 

развоја, јавне набавке и инвестиције и Одјељења за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове Рудо, односно поступак јавне набавке под редним бројем 

2.1. Одлуке о измјенама и допунама јавних набавки за 2022. годину  за набавку радова 

„Изградња, инвестиционо одржавање, зграда, објеката, набавка опреме и сл. 

 

                                                               II  

 

         Предвиђени максимални износ нето средстава за реализацију јавне набавке је 

65.132,70 КМ без ПДВ-А, односно 76.205,26 са ПДВ-ом. Средства за реализацију ове 

набавке обезбјеђена су у буџету општине Рудо за 2022. годину са ставке Изградња, 

инвестиционо одржавање, зграда, објеката, набавка опреме и слично, економски код 

511200. 

 

                                                            III 

 

     За предметну набавку ће се спровести преговарачки поступак у складу са чланом 24. 

став 1 тачка а) и чланом 28. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14). Разлог провођења преговарачког поступка без објаве обавјештења је набавка 

непредвиђених радова који нису могли бити укључени у првобитно разматрани пројекат 

али који су услед непредвиђених околности постали неопходни за извођење, односно 

окончање наведеног пројекта, односно непредвиђени радови не могу се технички и 

економски одвојити без већих непогодности за уговорни орган. 
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                                                           IV 

     Рок за извођење радова је 20 дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа. 

 

                                                                           V 

 

     Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

     

 

              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

           Драгољуб  Богдановић 

         _______________________ 
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