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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXII Рудо, 17. мај  2018. године Број 4 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Н а ч е л н и к- 

Број:02-123-7/18 

Датум: 17.05.2018.године 

 

 На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:97/16) и члана 101.став 1 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16), Начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

 

П Р О Г Р А М 

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И НАЧИН 

ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИПРАВНИКА  У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 Овим програмом уређује се стручно 

оспособљавање  приправника са завршеном високом 

стручном спремом  и стручним називом дипломирани 

економиста 240 ECTS, односно дипломирани правник 

240 ECTS, начин стручног оспособљавања, обавезе 

приправника и послодавца за вријеме трајања 

приправничког стажа и начин полагања испита 

приправника. 

 

Члан 2. 

 Приправник је лице које први пут  заснива радни 

однос, односно које  нема радно искуство. 

 Приправнички стаж за лица са завршеном 

високом стручном спремом траје 12 мјесеци. 

 Приправнички стаж рачуна се од дана заснивања 

радног односа у том степену школске спреме. 

 

Члан 3. 

 За вријеме трајања приправничког стажа, 

приправнику се одређује ментор под чијим надзором се 

врши стручно оспособљавање приправника. 

 За ментора се може одредити службеник који ће, 

по оцјени руководиоца органа, а на основу његовог 

радног искуства, пружити потребну обуку приправнику и 

упознати га са извршавањем одређене групе послова. 

 

Члан 4. 

 Програм стручног оспособљавања приправника 

садржи: 

 а) детаљније упознавање приправника са улогом 

општине као јединице локалне самоуправе, пословима 

локалне самоуправе, организацијом њених органа, 

односом општине према другим институцијама власти и 

обавезама према грађанима, 

 б) упознавање са унутрашњом организацијом и 

систематизацијом радних мјеста у Општинској управи 

Рудо, 

 в)  упознавање са пословима кojи произилазе из 

примјене Уредбе о канцеларијском пословању 

републичких органа управе и других прописа из области 

канцеларијског пословања, 

 г) упознавање са начелима управног поступка и 

начина комуникације органа управе и грађана у поступку 

остваривања њихових права и обавеза и 

 д) права, обавезе и одговорности које произилазе 

из радног односа приправника. 

 

Члан 5. 

 Стручно оспособљавање приправника обавља се 

кроз практичну обуку и рад, обављање послова и 

задатака у Општинској управи за чије је обављање 

прописана школска спрема коју приправник има. 

 Обука приправника обављаће се по следећој 

динамици: 

 а) Приправник- дипломирани економиста 

-рачуноводствено - финансијски послови буџета 

општине-14 седмица 

-рачуноводствено - финансијски послови 

Општинске управе-14 седмица 

-послови јавних набавки и инвестиција, израде 

пројеката и програма развоја заједнице-14 

седмица 

-управни послови и надзор из надлежности 

одсјека за инспекције и комуналну полицију-4 

седмице 

-управни послови у области приватног 

предузетништва и пољопривреде - 4 седмице 

-послови пријемне канцеларије и архиве- 2 

седмице и 

-канцеларијско пословање-континуирано. 

б) Приправник- дипломирани правник 

-имовинско-правни послови и урбанизам-15 

седмица 
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-управни послови у области приватног 

предузетништва и пољопривреде-4 седмице 

-управни послови и надзор из надлежности 

одсјека за инспекције и комуналну полицију-4 

седмице 

-центар за пружање услуга грађанима-приступ 

информацијама и информисање- 

15 седмица 

-послови Стручне службе Скупштине општине и 

Начелника општине-4 седмице 

-управни послови у области грађанских стања, 

радних односа и борачко-инвалидске заштите-8 

седмица 

-послови пријемне канцеларије и архиве- 2 

седмице и 

-канцеларијско пословање- континуирано. 

 

Члан 6. 

 За вријеме трајања приправничког стажа 

приправник је обавезан: 

-на долазак и одлазак са посла у складу са 

утврђеним радним временом, 

-извршавање обавеза у складу са овим 

програмом, 

-вођење дневника у складу са динамиком 

стручног оспособљавања. 

 

Члан 7. 

Након проведеног приправничког стажа и 

овјереног дневника приправника од стране ментора, 

приправник стиче услов за полагање стручног испита. 

Стручни испит се полаже на начин утврђен 

Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике 

Српске. 

Члан 8. 

Овај програм ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

Ступањем на снагу овог програма престаје да 

важи Програм стручног оспособљавања и начин 

полагања испита приправника у Општинској управи  

Рудо број: 02-123-1/17 од 05.01.2017.године. 

            

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
2....................................................................                                              
Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Н а ч е л н и к- 

Број: 02-123-7/18 

Датум: 17.05.2018.године 

 

 На основу члана 59. став 1 Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), Начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИПРАВНИКА  У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РУДО 

 

Члан 1. 

 У поступку доношења Програма стручног 

оспособљавања и начин полагања испита приправника у 

Општинској управи Рудо, утврђено је да постоје 

нарочито оправдани разлози да наведени програм раније 

ступи на снагу. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

     

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
3.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:4/17) 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 3.4 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку радова: „Изградња 

АБ потпорних зидова и заштитног канала на путу 

Чавдари-Стргачина“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 8.547,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су од донације Министарства за људска права и 

избјеглице. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број: 02-404-21/18 

Датум: 04.05.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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4.................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:4/17) 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 3.5 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку радова: 

„Асфалтирање пута Стргачина- Чавдари-Кoвачи“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 21.367,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су од донације општине Центар Сарајево. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-20/18 

Датум: 04.05.2018.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
5.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:4/17) 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 2.2  Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба: „Набавка лож 

уља за грејну сезону 2018-2019. годину“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 10.256,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

расходи по основу лож уља, економски код 412216. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и спровођењем е-аукције. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-19/18 

Датум: 30.04.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
6.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, 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 2.4 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за V мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 270,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке 

расходи за канцеларијски материјал, економски код 

412319. 
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III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број: 02-404-18/18 

Датум: 27.04.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
7.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, 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 2.3 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за V мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 90,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке 

расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције  

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-17/18 

Датум: 27.04.2018.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
8.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:4/17) 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 броје 3.3 Плана јавних набавки 

за 2018. годину, за набавку радова: „Реконструкција и 

адаптација  обданишта у Рудом.“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 260.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су из: средстава Буџета општине Рудо за 2018. годину са 

ставке одржавање, реконструкција и адаптација зграда и 

објеката, економски код 511200 и средстава 

обезбијеђених путем донација од удружења: „LOVE 

onlus“ и  Аssociazione „Insieme per Sarajevo“ Onlus  из 

Италије.  

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка и спровођењем е-аукције. Критериј 

за додјелу уговора је најнижа цијена.  

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број: 02-404-15/18 

Датум: 24.04.2018.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
9.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 
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О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.11. Плана јавних 

набавки за 2018.годину, за набавку робе: „Набавка 

рачунарске опреме“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 3.050,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке 

Издаци за набавку рачунарске опреме, економски код 

511335. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-14/18 

Датум: 11.04.2018.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

10.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, 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 2.3 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за IV мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 150,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке 

расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-12/18 

Датум: 28.03.2018.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
11.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, 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 2.4 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за IV мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 210,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке 

расходи за канцеларијски материјал, економски код 

412319. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
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IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-11/18 

Датум: 28.03.2018.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
12.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ( 

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за IV мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 199,40 КМ 

без ПДВ-а, односно 233,30 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-11/18 

Датум: 04.04.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
13.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ( 

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за V мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 269,06 КМ 

без ПДВ-а, односно 314,80 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-18/18 

Датум: 04.05.2018.год.    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
14.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала за V мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 51,28 КМ 

без ПДВ-а, односно 60,00 КМ са ПДВ-ом; 
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II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-17/18 

Датум: 04.05.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
15.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ( 

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на „Набавку 

рачунарске опреме“, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. ЗТР „АБРАКСАС“, Рудо на износ 3.052,50 

КМ без ПДВ-а 

(Понуђач није обвезник ПДВ-а). 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „АБРАКСАС“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „АБРАКСАС“, Рудо приступи 

закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-14/18 

Датум: 13.04.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
16.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала за IV мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 163,72 КМ 

без ПДВ-а, односно 191,55 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-12/18 

Датум: 04.04.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
17.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

 Бр.02-014-3/18 

 Датум: 19.02.2018.године 

 

 На основу члана 67.став 1.тч. 22. Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 

и 8/17) ,разматрајући захтјев Севде Ваљевчић из Сарајева 

, Начелник општине Рудо доноси : 

 

 

О Д Л У К У 
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I 

Даје се сагласност за употребу назива насељеног 

мјеста „Вити Граб“ у називу удружења „Вити Граб“, које 

ће бити основано уписом у регистар  Министарства 

правде Босне и Херцеговине. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

ДОСТАВИТИ:                              

1. Севда Ваљевчић, Сарајево 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
18.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

 Бр.02-014-9/18 

 Датум: 14.05.2018.године 

 

 

 На основу члана 67.став 1.тч. 22.Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 

и 8/17) ,разматрајући захтјев Сврака Зулфа из Сарајева , 

Начелник општине Рудо доноси : 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Даје се сагласност за употребу назива насељеног 

мјеста у општини Рудо  „Грабовик“, у називу удружења 

„Грабовик“, које ће бити основано уписом у регистар 

удружења  Министарства правде Босне и Херцеговине. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

ДОСТАВИТИ:                                                                               

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

1.Сврака Зулфо, Сарајево                                                      

Рато Рајак,дипл.инг.арх. 

2.а/а                                                                                           
       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
19.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја  5 .Статута  

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17 и 8/17),  по захтјеву омладине села Миоче, Начелник 

општине Рудо ,   д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Оодобравају  се  новчана средства, у износу од  

250,00 КМ, на име помоћи за организацију  

традиционалног турнира у малом фудбалу под називом 

„Владан Станковић“ , који се одржава дана 

20.05.2018.године у Миочу. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције „манифестације-

412-943 “ , уплатити на рачун Небојше Ненадића бр.562-

0068123766109- НЛБ 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“. 

 

Број: 02-40-121/18                                                 
Датум:15.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
20.................................................................. 
 На основу члана 59. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“број: 97/16), разматрајући захтјев МЗ Мокронози 

за  финансијску помоћ  у организацији „Васкршњег 

турнира“  , Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

 Одобравају се новчана средства у износу од 

300,00 КМ, на име трошкова организације 14-ог по реду 

„Васкршњег турнира у малом фудбалу“, који се одржава 

дана 08.04.2018.године, у Мокронозима. 

 

II 

 Наведена средства ,са буџетске позиције 

„расходи по основу организације пријема, манифестација 

и сл-412-943“ уплатити на рачун Општинске борачке 

организације ,бр.562-006000000 3402-НЛБ 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“. 

 

Број: 02-40-86/18 

Датум:28.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
21.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев Правобранилаштва 

Републике Српске –Сједиште замјеника Фоча за 

суфинансирање трошкова опремања пословних 

просторија , Начелник општине Рудо, д о н о с и: 
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О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

  ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од  2.746,80 КМ, на име суфинансирања  трошкова 

опремања пословних просторија Правобранилаштва 

Републике Српске –Сједиште замјеника Фоча. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ буџетска 

резерва“ ,према рачуну добављача „Чанчар“ ТУР Фоча , 

уплатити на рачун овог добављача , бр.562-00600002046-

77-НЛБ 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“. 

 

Број: 02-40-71/18  

Датум:23.04.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

22.................................................................. 
 На основу члана 59. став 1. алинеја 5. и 

чл.82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16),  Начелник 

општине Рудо, д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства  за 

полагање стручног испита  за два приправника која  су, 

по основу уговора о обављању приправничког стажа, у 

периоду од 15.12.2017.године до 14.12.2017.године 

,обавила приправнички стаж у Општинској управи Рудо, 

a то су:  

 -Бојана Богдановић и 

-Жељана Церовић. 

 

II 

 Средства за полагање стручног испита ,за једног 

кандидата, износе  250,00 КМ и уплаћиваће се након 

подношења појединачних захтјева од стране наведених 

лица. 

III 

Уплата средстава вршиће се на рачун јавних 

прихода ,бр.562-099-00000556-87, организациони код: 

0413001, врста прихода: 722511,сврха уплате : накнада 

трошкова за полагање стручног испита. 

 

 

IV  

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

V 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-72/18 

Датум:13.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
23.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17), а по захтјеву  удружења „Нада“, 

„Луна“,“Ева“ и  „Савјет младих  Рудо“ , Начелник 

општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

 За реализацију пројеката , које  суфинансирају 

организација УНДП-а и општина Рудо,  ОДОБРАВАЈУ 

СЕ новчана средства из Буџета општине Рудо следећим 

удружењима: 

  -удружењу „Нада“ Рудо-износ од 2000,00 КМ(рч.бр.562-

006-00001512-30-НЛБ банка 

-удружењу „Луна“ Рудо-износ од 9500,00 КМ(рч.бр.562-

006-81172706-98-НЛБ банка 

-удружењу „Ева“ Рудо-износ од 1000,00 КМ  (рч.бр.562-

006 81283395-62-НЛБ банка 

-удружењу „Савјет младих „Рудо-износ од 1000,00 

КМ.рч.бр.562-006 81235446-58 НЛБ банка 

 

II 

 Наведена средства , са буџетске позиције “ 

грантови непрофитним организацијама-415-200“ 

,уплатити на рачуне  ових удружења. 

 

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“. 

 

Број: 02-40-109/18 

Датум:27.04.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
24.................................................................. 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо 4/17 и 8/17),  

Начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
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I 

 Дејану Тошићу, студенту   Грађевинско-

геодетске школе у Београду ,одобравају се  новчана 

средства, у износу од 100,00 КМ, као помоћ  за одлазак 

на  „ГРАЂЕВИНИЈАДУ“-Међународни скуп студената 

грађевине, који се одржава од 02.05.2018-

07.05.2018.године у Бугарској  

 

II 

 Наведена  средства ,са буџетске ставке „остале 

помоћи ђацима и студентима-416-124,  уплатити на 

рачун Дејана Тошића, бр.5620068137364151-НЛБ 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“. 

 

Број: 02-40-91/18 

Датум:11.04.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

25.................................................................. 
 На основу члана 59. став 1. алинеја 5. и 

чл.82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16), разматрајући 

захтјев удружења студената Машинског факултета 

Источно Сарајево “Жироскоп“ ,  Начелник општине 

Рудо,    д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 200,00 КМ, студентима Машинског факултета 

Источно Сарајево, за одлазак на културно –спортску 

манифестацију студената машинских факултета , под 

називом „Машинијада“, која се одржава у Бугарској од  

29.04. до 05.05.2018-е године.  

 

II 

 Наведена  средства ,са буџетске ставке „остале 

помоћи ђацима и студентима-416-124“, у износу   по 

100,00 КМ- за студенте  Лазара Брадоњића и Жељка 

Јевтића, уплатити на рачун  удружења „ЖИРОСКОП“, 

бр. 562-0120000283923-НЛБ банка ЈИ Источно Сарајево. 

 

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“. 

 

Број: 02-40-90/18 

Датум:10.04.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
26.................................................................. 
На основу члана 59. став 1. алинеја 5. и чл.82.став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16),  Начелник општине 

Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 300,00 КМ, студентима Електротехничког факултета у 

Источном Сарајеву за одлазак на  „Електријаду“-

Међународни скуп студената електротехнике- Будва 

2018.године. 

 

II 

 Наведена  средства ,са буџетске ставке „остале 

помоћи ђацима и студентима-416-124“, у износу   по 

100,00 КМ,  уплатити на име: 

-Милете Станишића-рч.бр.562-0128109680542-НЛБбанка 

-НиколеСтанишића-рч.бр.562-0068137412942–НЛБ банка 

-Зорана Тошића- рч.бр.562-012-81096818-03 –НЛБ 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“. 

 

Број: 02-40-68/18    

Датум:27.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
27.................................................................. 

На основу члана 59.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.97/16) , разматрајући захтјев ЈУ Основна 

школа „Рудо“   за  финансијску  помоћ, 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  500,00 КМ  на име помоћи за  организацију и 

извођење наставног програма“Школа у природи“за 

ученике II-V разреда   Основна школе „Рудо“ . 
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II 

Наведена  средстава ,из средстава буџета 

општине, са позиције „помоћ ђацима и студентима-416-

124“, уплатити  на рачун Синдиката ове школе , бр.562-

006-0000-2932-38-НЛБ 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“ 

 

Бр.  02-40-83/18                                                 
Датум:27.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
28.................................................................. 

На основу члана 67.став 1.алинеја 5. Статута 

општине Рудои (Службени гласник  општине 

Рудо,бр.4/17 и 8 /17) , разматрајући захтјев ЈУ  

Средњошколски центар Рудо  за додјелу помоћи, 

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  500,00 КМ  на име помоћи за одржавање матурске 

свечаности матураната Средњошколског центра Рудо, 

генерација 2018.године. 

 

II 

Наведена  средства , са  буџетске позиције 

„остале помоћи ђацима и студентима-416-124“, уплатити  

на рачун хотела „Цомсар  Рудо“, бр. 562-006-81260444-

45-НЛБ 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“ 

 

Бр.  02-40-108/18                                                                         
Датум:26.04.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
29.................................................................. 
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број  4/17 и 

8/17), разматрајући захтјев ЈУ „Центар за социјални рад 

Рудо“ бр.02-183-82/18 од 11.05.2018.године, Начелник 

општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од  460,00 КМ, на име помоћи  ЈУ „Центар за социјални 

рад Рудо“,  за реализацију  пројекта „Социјализација 

дјеце Републике Српске 2018.године“. 

 

II 

               Средства из тачке I намјењена су за 23-оје дјеце 

из породица корисника права из социјалне и дјечије 

заштите, дјеце са посебним потребама, дјеце из 

вишечланих породица и дјеце демобилисаних бораца и 

РВИ ВРС од I-IV категорије  , која ће љетовати у 

одмаралишту „Ужице“ у Бечићима , у периоду од 

29.07.2018. до 07.08.2018.године. 

 

III 

             Наведена средства , са позиције „остале помоћи 

појединцима -416-129“, уплатити на рачун вође групе 

Буква Братислава , бр.244-01-001366-2. 

 

IV 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-118/18  

Датум:11.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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30....................................................................................................................................................................................................................... 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

Бр. 02-400-5-1/18 

Датум: 15.05.2018.године 

 

 На основу члана 67.став 1.тч.5. Статута општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 и 8/17) и члана 13.Одлуке о подстицајима за запошљавање (Службени 

гласник општине Рудо бр. 2/18) а на предлог Комисије за оцјену захтјева за додјелу подстицаја за запошљавање у 2018-ој години , Начелник општине Рудо д о н о с и : 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018.ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Средства Револвинг фонда, планирана за постицај  запошљавања у 2018-ој години, расподјелиће се на следећи начин: 

 

1.За подстицај новом запошљавању, уз кориштење средстава за набавку основних средстава и опреме: 

Р.б. Корисник  Износ средстава 

за запошљавање 

(најнижа плата и порез 

и доприн.за 1 радника) 

Износ средстава 

 за набавку опреме 

(30% од вриједности 

основног средства)  

Укупан износ 

средстава 

1. ЗТР“Мрвица“-вл.Радан Тороман 3.081,24 КМ 3.696,52 КМ 6. 777,76 КМ 

2. ЗР“Quina“-вл.Слађана 

Станишић 

3.081,24 КМ 6.595,29 КМ 9.676,53  КМ 

3. ЗТР „Пуки“-вл.Драган 

Станковић 

3.081,24 КМ 6.600,00 КМ 9.681,24  КМ 

4. ЗР “Нове форме“ -вл.Радојко 

Папоњак 

3.081,24 КМ 4.870,00 КМ 7.951,26  КМ 

 

2.За подстицај запошљавања нових радника: 

Р.б. Корисник Износ средстава 

1. ЗР „Брамис“-вл.Милица Савић 5.000,00 КМ 

2. ТР „Вајић-“-вл.Миливоје Вајић 5.000,00 КМ 

3. ЗР“Тип-топ“-вл.Дарко Матић 5.000,00 КМ 

4.  Пекара „Драма“-вл.Марија Митровић 5.000,00 КМ 

5. ЗР“Клас“ Рудо-вл.Верољуб Новаковић 5.000,00 КМ 

6. ДОО“Композити“ Увац -Рудо 15.000,00 КМ 
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Члан 2. 

Међусобна права и обавезе између општине Рудо и корисника подстицајних средстава, регулисаће се појединачним  уговорима. 

 

Члан 3. 

Контролу намјенског кориштења подстицајних средстава вршиће Комисије за оцјену захтјева за додјелу подстицаја за запошљавање у 2018-ој години  а надзор Одјељење 

за привреду , финансије,просторно уређење и инспекцијске послове Општинске управе Рудо. 

 

Члан 4. 

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

 

               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                          Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
31....................................................................................................................................................................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14),  члана 67.  Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17)  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 2018. годину 
 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2017. годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.25 додајe се новa тачкa  којa гласи: 

 

Ред

. 

бро

ј 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГО

В. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.26 

Геодетске услуге  снимања 

за израду пројекта и НН 

мреже за насеља Дубац, 

Опутница и Шахдани-

општина Рудо 

 5.970,00 6.985,00 
Директни 

споразум 
март, 2018 март, 2018 

Буџет 

415245 

 

 

 
 

УКУПНО: 
 199.770,00 233.685,00      

7.  Милина Дробњак 5.000,00 КМ 

8. Жељка Терзић 5.000,00 КМ 

9. Видоје Новаковић 5,000,00 КМ 

10 СТЗР “Услуга“-вл.Марија Симић  5.000,00 КМ 
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II 

У табеларном прегледу  плана јавних набавки за 2017. годину, у дијелу тачке 2. робе, иза тачке 2.9 додаје се нова тачка  која гласи: 

 

Ред

. 

бро

ј 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГО

В. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.10 Набавка тракастих завјеса  390,00 460,00 
Директни 

споразум 
март, 2018 март, 2018 

Буџет 

415245 

 

 

 
УКУПНО:  30.738,00 35.960,00 

   
 

 

 

 

III 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2018. годину, у дијелу тачке 3. Радови , тачка 3.2 се брише и додају се нове тачке које гласе: 

 

Ред

. 

бро

ј 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГО

В. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

3.2. 

Санација заштитне мреже 

на школском игралишту у 

Мокронозима  

 1.175,00 1.375,00 
Директни 

Споразум 
фебруар, 2018 март, 2018 

Буџет, 

511296 
 

3.3. 

Изградња, инвестиционо 

одржавање, зграда, 

објеката, набaвка опреме 

исл. 

 

377.795,00 442.020,00    

Буџет, 

511200 

 

Набавка се 

покреће након 

усвајања плана 

капиталних 

инвестиција за 

2018. годину 

 УКУПНО: 

 

 391.790,00 458.395,00  

 

IV 

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

 

Број: 02-404-13/18             

Датум:11.04.2018.год.               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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