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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XX Рудо, 05. април  2016. године Број 4 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14), Споразума између 

Скупштине општине, Начелника општине и 

невладиних непрофитних организација општине Рудо – 

АНЕКС II, Поглавље V („Службени гласник општине 
Рудо“број 5/14), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 04.04.2016. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о финансирању пројекта Удружења грађана 

ЦОД „Луна“-дјечја играоница„Невен“ из буџета 

општине Рудо за 2016. годину 

 

 

Члан 1. 
 Из дијела средстава буџета општине Рудо за 

2016.годину – буџетска ставка 4152 „Грантови у 

земљи“, финансираће се пројекат  удружења ЦОД 

„Луна“-дјечја играоница„Невен“ у износу од 17.300,00 

КМ. 

 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине и Одјељење за привреду, финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове. 

 

Члан 3. 
Обавезује се ЦОД „Луна“ Рудо да достави 

извјештај о утрошку дозначених средстава Одјељењу за 

привреду и финансије просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-20/16        

Датум: 4. април 2016.године  
                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                   Скупштине општине Рудо 

                                                        Велибор Ћировић.с.р    

 

 

2.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 04.04.2016. године, 
донијела је  

 

О   Д   Л   У   К  У 

О поновном стављању на дневни ред Скупштине 

општине Рудо Закључка у вези изградње бензинских 

станица на локалитету бивше жељезничке станице  

Увац 

 

Члан 1. 

Одобрава се поновно стављање на дневни ред 

Скупштине општине Рудо приједлога Закључка у вези 
изградње бензинских станица на локалитету бивше 

жељезничке станице  Увац. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-19/16       

Датум: 4. април 2016.године               

                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                   Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић.с.р     

3.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 04.04.2016. године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Зауставља се било каква даља иницијатива,  

издавање позитивних мишљења,  дозвола, 

рјешења, потврда и сл. за изградњу друге 



 

 

              „Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   4/16      05.04.2016.        Страна   

 

2 

бензинске станице са пратећим садржајима 

на МЗ Увац општина Рудо на к.ч. бр.243/8, 

у односу на локацијске услове  број: 15.02-

364-25/16 од 10.03.2016.године издате од 

стране Министарства за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију Владе 

Републике Српске. 

 

2. Разлози из тачке 1. се посебно односе на 

стварање нелојалне конкуренције на малом 

простору, нарушавања добрих пословних и 

међусобних обичаја и односа, угрожавање 

животне околине и безбједност грађана 

који живе на овом локалитету а што 

потврђује Правилник о форми, садржају и 

начину издавања локацијских услова број 

15.03-020-1753/13 од 26.07.2013.године, а 

посебно члан 6.који говори о сукобу 

интереса у простору те чланови 8,9,14-

в,16,17,19,22,25 и 26.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

4. Овај закључак доставити: 

-Министарству за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију, 

-Републичкој грађевинској инспекцији, 

-Одјељењу за просторно уређење општине 

Рудо 

-„САС“ д.о.о. Прибој, Лопаре 

-Архиви 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 

 Општина Рудо је извршила продају дијела 
земљишта на локацији бивше жељезничке станице у 

Увцу по Одлуци о начину и условима продаје 

грађевинског земљишта ради грађења бензинске пумпе 

а све сходно члану 34.Статута општине Рудо на 

сједници одржаној дана 04.11.2014.године (објављено у 

„Службеном гласнику општине Руд“ број 11 од 

6.новембра 2014.године) купцу Видаковић Јовици. Као 

инвеститори појавили су се Бојан Бујишић и  Јовица 

Видаковић и који су од самог почетка имали увид у 

Правилник о условима за изградњу бензинских станица 

уз регионалне, магистралне и ауто путеве („Службени 
гласник РС“ 58/07) и став Јавног предузећа „Путеви 

Републике Српске“ број 01-02-3А-4536/14 од 

12.11.2014.године и упознати са истим ушли су у 

инвестицију изградње бензинске станице. 

  Након прибављања грађевинске дозволи и 

отпочињања грађевинских радова инвеститори су 

сазнали да на некада истој к.ч. 243/1 власништва 

општине Рудо гдје су се деобом и продајом формирале 

нове две к.ч.243/7 бензинске станице у изградњи и к.ч. 

243/8 сада намераване друге бензинске станице од 

стране предузећа „САС“ д.о.о. из Прибоја код Лопара.  

Одјељење за привреду и финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општине Рудо по 

захтјеву надлежног министарства а на иницијативу 
другог инвеститора за издавање локацијских услова 

није дала позитивно мишљење за изградњу друге 

бензинске станице а све из предњих разлога, између 

осталог позивајући се управо на напријед наведени 

Правилник, као и имајући у виду цјелокупну 

проблематику као и то да општина Рудо није планском 

документацијом детаљно регулисала шта се може 

градити на овом простору. 

Обзиром да  надлежно Министарство није 

уважило мишљење  Одјељења за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове општине 
Рудо и гдје је упркос томе издало локацијске услове за 

изградњу друге бензинске станице на локалитету старе 

жељезничке станице Скупштина општине Рудо 

недвосмислено потврђује два пута предходно издато 

негативно мишљење Одјељења за привреду и 

финансије, просторно уређење и инспекцијске послове 

општине Рудо и доноси овај закључак у коме су 

наведени и остали разлози за његово доношење. 

 

Број: 01-013-37/16 

Датум: 4. април 2016.год               

                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                  Скупштине општине Рудо 

                                                  Велибор Ћировић.с.р.  

  

 

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1.................................................................. 
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) ,разматрајући 

захтјев Општинске борачке организације Рудо , 

Начелник општине д о н о с и : 
 

 

О Д Л У К У 

о додјели средстава 

 

I 

 Општинској борачкој организацији  Рудо, 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу од  

300,00 КМ , на име помоћи  за постављање спомен 

плоче погинулим припадницима МУП-а- Полицијска 

станица Рудо.  
 

II 

Наведена  средства ,  са позиције „ текуће 

помоћи -416-129“, уплатити на рачун Општинске 

борачке организације , бр.562-006-00000034-02- НЛБ 

Развојна банка. 

 

III 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије ,просторно уређење и 

инспекцијске послове. 



 

 

              „Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   4/16      05.04.2016.        Страна   

 

3 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Брoj: 02-40-47/16                                                    
Датум: 01.04.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

2.................................................................. 
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) ,разматрајући 

захтјев Мјесне заједнице Стргачина  , Начелник 

општине д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о додјели средстава 

 

I 
 Мјесној заједници Стргачина,  ОДОБРАВАЈУ 

СЕ новчана средства , у износу од  330,00 КМ , на име  

набавке дизел горива, за потребе одржавања локалних 

путева на подручју ове мјесне заједнице.  

 

II 

Наведена  средства  обезбједиће се  са позиције 

„ расходи за МЗ- 412-211“. 

 

III 

За спровођење ове одлуке , задужује се 
Одјељење за привреду, финансије ,просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Брoj: 02-40-34/16                                                    

Датум: 21.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

3.................................................................. 
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13) ,разматрајући 

захтјев Суља Пашалића , из Стргачине, општина Рудо,  

Начелник општине д о н о с и : 
 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у 

износу од 1 000,00 КМ  на име помоћи  Пашалић Суљу 

,повратнику у село Стргачина , за обнову помоћних 

објеката уништених у пожару . 

 

II 
Уплату средстава извршити  на рачун   

бр.4246560037308656-Хипо Алпе Адриа банка,  са 

позиције „текуће помоћи избјеглим и расељеним 

лицима- 416-123“. 

III 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије , просторно уређење 
и инспекцијске послове. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj: 02-40-35/16                                                    

Датум: 29.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

4.................................................................. 
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13) ,разматрајући 
захтјев Ејубовић Салка из Миоча, општина Рудо,  

Начелник општине д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у 

износу од 1 000,00 КМ  на име помоћи Ејубовић 

Салку,повратнику у село Миоче , за завршетак радова 

на изградњи  стајског  објекта. 
 

II 

Уплату средстава извршити  на рачун   бр.562-

006-81317604-61,  са позиције „текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима- 416-123“. 

 

III 

За спровођење ове одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду, финансије , просторно уређење 

и инспекцијске послове. 

 
IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 
Брoj: 02-40-23/16                                                    

Датум: 28.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

5.................................................................. 
На основу чл. 43. став 1. алинеја 18. и 72. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13), 

разматрајући захтјев за помоћ, Саше Новаковића из 

Рудог , Начелник општине Рудо ,     д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 
 

I 

 Саши Новаковићу из Рудог, одобравају  се  

новчана средства, у износу од  600,00 КМ, на име 

помоћи за школовање на докторским академским 

студијама на Пољопривредном факултету у Земуну. 
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II 

 Наведена средства , са позиције „остале текуће 

помоћи-416-129“ , уплатити на рачун  именованог , , бр. 
562-006-8129337013 -НЛБ Развојна банка.  

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Брoj: 02-40-42/16                                                    

Датум: 24.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
             Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

6.................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) члана 

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне 

набавке под редним бројем 1.7  Плана јавних набавки за 

2016. годину, за набавку радова на: „Санацији-

насипању локалних путева на подручју општине Рудо.“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

11.200,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2016. годину са ставке расходи 
за одржавање осталих објеката (путеви) , економски 

код 412520. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести 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. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је Комисија 

за јавне набавке именована Ријешењем број:02-111-
1308/12 од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 

09.06.2014.год. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj: 02-404-16/16                                                    

Датум: 25.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

7.................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) члана 
49. Статута општине Рудо-пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне 

набавке под редним бројем 3.2  Плана јавних набавки за 

2016. годину, за набавку радова: „Доградња тунела и 
надстрешнице на постојећој хладњачи на Увцу.“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

99.000,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2016. годину са ставке 

одржавање, реконструкција и адаптација зграда и 

објеката, економски код 511200 у износу од 19.800,00 

КМ и средства ИРБ-а у износу 79.200,00КМ. 

 

III 
Поступак јавне набавке ће се провести путем отвореног 

поступка. Критериј за додјелу уговора је најнижа 

цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је Комисија 

за јавне набавке именована Ријешењем број:02-111-

1308/12 од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 

09.06.2014.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Брoj: 02-404-15/16                                                    

Датум: 25.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

8.................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 17. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14),  члана 

49.  Статута општине Рудо- пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) и 

члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо број: 7/15) Начелник општине Рудо доноси: 
 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 

2016.год. 
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I 

У табеларном прегледу  плана јавних набавки за 2016. годину, у дијелу тачке 3. Радови, тачка 3.1 се брише, а додају се нове тачке које гласе: 

Р. 

бр. 

             ПРЕДМЕТ  

             НАБАВКЕ 

   

ШИФРА 

    ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕ

Њ. 

ВРИЈЕДН

ОСТ 

ПЛАНИР

АНА 

БРУТО 

ВРИЈ. 

   ВРСТА 

ПОСТУПК

А 

    ОКВ. ДАТУМ 

     П ОКР. 

ПОСТ. 

ОКВ. ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

   ИЗВОР 

ФИНАНСИ

Р. 

           НАПОМЕНА 

3.1 

Израда урбанистичко-

техничких услова за 

пословни објекат на Увцу 

(дубоко замрзавање) 

 

 1.200,00 1.410,00 директни март,2016 април, 2016 
Буџ,511100 

 
 

3.2 

Доградња тунела и 

надстрешнице на 

постојећој хладњачи на 
Увцу 

 

 99.000,00 115.830,00 отворени март, 2016 април, 2016 
20 %-буџет 

80% - ИРБ 
 

3.3 

Изградња, инвестиционо 

одржавање зграда и 

објеката, набавка опреме 

исл. 

 

 316.606,00 370.434,00 отворени   Буџет 

Набавка се покреће 

након усвајања плана 

капиталних 

инвестиција за 

2016.годину 

 
 

УКУПНО: 
 416.806,00 487.674,00      

 

 

II 

                              Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 
Брoj: 02-404-14/16                                                    

Датум: 25.03.2016.год.                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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9.................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) члана 
49. Статута општине Рудо-пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

 

О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача  

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се 
односи на радове „санација-насипања локалних путева 

на подручју општине Рудо“, на преговоре су позвани 

слиједећи понуђачи: 

1. „Сила“д.о.о.- Рудо 

2. СЗГР „Д&С“- Миоче 

3. СЗГР „Марко“ - Рудо 

4. ЗГР „Градња“- Миоче 

 

Члан 2. 

Након завршених преговора у крајњем року за 

достављање понуда, понуде су доставили слиједећи 

понуђачи: 
1. „Сила“д.о.о.- Рудо, са цијеном од 7.398,00 КМ 

без обрачунатог ПДВ-а. 

2. СЗГР „Д&С“- Миоче, са цијеном 7.668,00 КМ 

без обрачунатог ПДВ-а. 

3. СЗГР „Марко“ – Рудо, са цијеном 7.740,00 КМ 

без обрачунатог ПДВ-а. 

4. ЗГР „Градња“- Миоче, с цијеном 7.922,00 КМ 

без обрачунатог ПДВ-а. 

 

Члан 3. 

Након отварања и прегледа понуда утврђено је да 
понуђачи испуњавају све услове предвиђене 

тендерском документацијом те је на основу критерија 

најниже цијене прихваћена понуда „Сила“ д.о.о. Рудо, 

са понуђеном цијеном од 7.398,00 КМ без обрачунатог 

ПДВ-а, односно 8.655,66 КМ са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 4. 

Записник о преговарању и Записник о оцјени понуда 

број 02-404-16/16 од 29.03.2016.године саставни је дио 

ове одлуке. 

 
Члан 5. 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право на 

жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте. Жалба се 

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће 

се објавити у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 
Брoj: 02-404-16/16                                                    

Датум: 30.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 

 

1. Одлука о финансирању пројекта Удружења грађана ЦОД „Луна“-дјечја играоница„Невен“   1 

2. О поновном стављању на дневни ред Скупштине општине Рудо Закључка у вези изградње бензинских 

 станица на локалитету бивше жељезничке станице  Увац       1 

3. Закључак (о изградњи бензинских станица)         1 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1. Одлука о додјели средстава (Општинска борачка организација Рудо)      2 

2. Одлука о додјели средстава (МЗ Стргачина)         3 

3. Одлука о додјели новчан помоћи          3 

4. Одлука о додјели новчане помоћи          3 

5. Одлука (о новчаној помоћи)           3 

6. Одлука о покретању поступка јавне набавке (Санацији-насипању локалних путева)    4 

7. Одлука о покретању поступка јавне набавке (Доградња тунела и надстрешнице на  хладњачи на Увцу)  4 

8. Одлука о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2016.годину      4 
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача (Санацији-насипању локалних путева)    5 

 

 


