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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIII Рудо, 25. фебруар  2019. године Број 2 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

1.................................................................... 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), на 

приједлог Начелника општине, Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 12.02.2019. године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о начелној сагласности за рјешавање проблема Хотел 

„Comsar“ а.д. Рудо 

 

Члан  1. 

 Скупштина општине Рудо изражава спремност 

да реагује средствима из Револвинг фонда ради стављања 

у функцијух хотела. 

 Задужује се Начелник општине Рудо да, заједно 

са предсједником Скупштине и предсједницима клубова 

одборника, што прије сазову и одрже састанак са 

представницима „Comsarа“ и радника  ради утврђивања 

коначног приједлога. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-22/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

2.................................................................... 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан  1. 

 Задужује се Начелник општине Рудо да се за 

наредну сједницу Скупштине општине Рудо припреми  

Извјештај о проблему паса луталица са приједлозима за 

рјешавање овог проблема. 

 

 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-9-1/19     
Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
На основу члана 59.став 1.тч.5.Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр. 

97/16 ) и члана 168.став 1.тч.2. Закона о основном 

васпитању и образовању (Службени гласник Републике 

Српске бр. 44/17 и 31/18 ), Начелник општине   д о н о с и   

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о додјели средстава основним школама 

на подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

Овим правилником регулише се начин 

финансирања , у пуном  или дјелимичном износу , 

обавеза према основним школама са подручја општине 

Рудо , у смислу члана 168.став 5., 6. и 7. Закона о 

основном образовању и  васпитању. 

 

Члан 2. 

У Буџету општине Рудо, обезбјеђују се у пуном 

износу  средства за  такмичење ученика на општинском 

нивоу као и средства за  трошкове учешћа ученика са 

подручја општине на регионалном нивоу. 

У дјелимичном износу могу се обезбједити 

средства за инвестиционо одржавање и трошкове 

материјалног пословања као и средства за финансирање 

асистента тј. ангажовање лица за подршку ученицима са 

сметњама у развој (члан 84. став 5. наведеног  закона). 

Трошкови материјалног  пословања  

подразумјевају:  набавку огрева, превоз ученика, расходе 

за материјал за потребе образовног процеса,трошкове 

обиљежавања школске славе, комуналне услуге и 

средства за одржавање хигијене. 
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Члан 3. 

Средства потребна за намјене из чл.2. овог 

правилника утврђују се на основу буџетских захтјева  

основних школа “ Рудо”и “Бошко Буха” Штрпци . 

Наведени захтјеви, са намјеном потребних 

средстава,  за наредну буџетску годину   достављају се до 

15-ог септембра текуће године. 

Уколико се приједлог потребних буџетских 

средстава не достави у наведеном року , средства неће 

бити одобрена . 

 

Члан 4. 

Укупан износ средстава , који ће бити одобрен 

по захтјеву  школе, утврдиће се зависно од расположивих 

средстава у Буџету општине Рудо за текућу годину.  

 

Члан 5. 

Школе су дужне одобрена средства користити 

према достављеном плану . 

Уколико се појави потреба за кориштењем 

одобрених средстава у друге намјене, школе су дужне 

затражити сагласност начелника општине. 

 

Члан 6. 

Школи се обуставља  исплата одобрених 

средстава уколико се утврди да  није послала тачне 

податке или да се исплата врши супротно прописима који 

регулишу ову област . 

 

Члан 7. 

Школе су дужне , на захтјев Скупштине општине 

и у назначеном року , доставити извјештај о утрошеним 

средствима. 

Школе су дужне , до краја марта 2019-е године , 

Одјељењу за привреду , фиансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове Општинске управе Рудо, доставити 

прецизан финансијски извјештај о намјенском утрошку 

додијељених средстава. 

 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном глснику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-022-15/19                                                                                   
Датум: 19.02.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

2.................................................................... 
На основу члана  64.Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе (Службени гласник Републике Српске 

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

 

 

 

П Л А Н 

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

РУДО ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 

I 

Планом запошљавања (у даљем тексту : план) у 

Општинској управи Рудо , за 2019-у годину,утврђује се 

стање систематизованих радних мјеста, број 

непопуњених радних мјеста у складу са Правилником о 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Рудо и потребан број нових радника 

(савјетник начелника општине и приправници). 

План се доноси водећи рачуна о потребама за 

недостајућим кадровима у организационим јединицама и 

расположивим средствима у Буџету општине Рудо. 

 

II 

Утврђује се стање систематизованих радних 

мјеста на дан 31.12.2018.године, број  мјеста која су 

непопуњена и планира пријем потребног броја радника 

на одређено вријеме,  како слиједи: 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦ

ИОНА 

ЈЕДИНИЦА 

Стање 

системат

изовани

х радних 

мјеста 

на 

неодређе

но 

вријеме 

Непоп

уњена 

радна 

мјеста 

Планира

н број 

службен

ика за 

пријем 

на 

неодређе

но 

вријеме 

Плани

ран 

број 

службе

ника за 

пријем 

на 

одређ. 

вријем 

Одсјек за 

стручне 

послове СО-е 

и Начелника 

општине 

4 - - 1 

Одјељење за 

општу управу 

и друштвене 

дјелатности 

15 - -  

Одјељење за 

привреду, 

финансије,про

стор.уређ.и 

инсп.послове 

16 1 

 

-  

 

III 

У  Општинској управи Рудо, у 2019- ој години, 

планира се пријем три приправника са ВСС (240 ЕЦТС ) 

или еквивалент. 

 

IV 

Пријем на одређено вријеме , осим планираног  

пријема савјетника начелника општине и приправника, 

извршиће се само из разлога утврђених чланом 61.став 

1.тч.1.,2.,4.и 5.Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе (Службени 

гласник Републик Српске бр.97/16). 

 

V 

Уколико се околности промијене у смислу 

измјене Одлуке о буџету општине  Рудо за 2019-у 

годину, увођења нових надлежности или повјеравања 

послова,усклађивања броја запослених у смислу чл.66.и 

67.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
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Републике Српске бр.97/16), извршиће се измјене и 

допуне овог плана. 

 

VI 

Овај план ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-123-1/19                              

Датум: 04.02.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
3.................................................................... 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

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

и 8/17), по захтјеву Драга Јањића,из Ресића,  Начелник 

општине Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчане помоћи 

 

 

I 

ДРАГУ ЈАЊИЋУ из Ресића ,општина Рудо,  

одобрава се новчана помоћ у износу од 1000,00 КМ, на 

име трошкова онколошког лијечења. 

 

II 

 Наведена средства  се одобравају из средстава  

планирних   у Буџету општине за 2019.годину   , са  

буџетске позиције  „остале помоћи -416-149 “ .  

              Средства уплатити  на рачун Милине  

Спасојевић(сестра подносиоца ) , бр.562-006-8123170917- 

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“. 

                              

Broj:02-40-7/19 

Датум: 25.01.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
4.................................................................... 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

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

и 8/17), по захтјеву  Николић Милорада из Увца,  

Начелник општине Рудо,  д о н о с и : 

 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчане помоћи 

 

I 

НИКОЛИЋ МИЛОРАДУ из Увца , општина 

Рудо , одобравају се   новчана средства  у износу од 

500,00 КМ, на име помоћи за  трошкове  лијечења на 

Војно медицинској академији у Београду. 

 

II 

 Наведена средства  се одобравају из средстава  

планирних   у Буџету општине за 2019.годину   , са  

буџетске позиције  „остале помоћи   416-129 “ .  

          Средства уплатити  на рачун подносиоца захтјева , 

бр.562-006 -80932853-14-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:  02-40-11/19                              

Датум: 28.01.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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

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

и 8/17), по захтјеву Станић Мирославе, из Рудог,  

Начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

 

I 

МИРОСЛАВИ СТАНИЋ, ЗАПОСЛЕНОЈ У 

Општинској управи Рудо,  одобравају се новчана 

средства, у износу од 800,00 КМ, на име трошкова 

лијечења. 

 

II 

 Наведена средства  се одобравају из средстава  

планирних   у Буџету општине за 2018.годину   , са  

буџетске позиције  „остале помоћи запосленим  -411-119“  

Средства уплатити на рачун именоване, бр. 562-

100-802-1157619-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: 02-40-5/19                              

Датум: 15.01.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ 

Средњошколски центар „Рудо“, за мјесец децембар 

2018. године (организациони код 0 815 075), у износу од 

2.360,00 КМ, са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених износ 

од 430,00 КМ, са конта 412500 – Расходи за текуће 

одржавање износ од 1.200,00 КМ и са конта 412700 – 

Расходи за стручне услуге износ од 730,00 КМ на конто 

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних и комуникационих услуга износ од 2.360,00 

КМ.   

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-12/18                             

Датум: 31.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
7.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 49. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст) Начелник општине,    д  о  н  о  с  и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Центар 

за социјални рад Рудо, за мјесец децембар 2018. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 5.100,00 КМ, 

са конта 416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова у износу од 

5.100,00 КМ на конто 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга износ од 800,00 КМ, на котно 

412500 – Расходи за текуће одржавање износ од 1.800,00 

КМ, на конто 412700 – Расходи за стручне услуге износ 

од 1.200,00 КМ и на конто 412900 – Остали 

некласификовани расходи износ од 1.300,00 КМ. 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-11/18                             

Датум: 31.12.2018.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) и члана 49. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

5/13 пречишћени текст) Начелник општине, д  о  н  о  с  и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо, за мјесец децембар 2018. 

године (организациони код 0 818 024), у износу од 400,00 

КМ, са конта 412514 – Расходи за молерске радове 

(400,00 КМ) на конто 411261 – Расходи по основу 

дневница за службена путовања у земљи (100,00 КМ), на 

конто 412613 – Расходи по основу јавног превоза на  

службеним путовањима у земљи (100,00 КМ) и на конто 

412731 – Расходи за услуге штампања, графичке обраде, 

копирања и увезивања (200,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-9/18                              

Датум: 31.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
9.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 
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Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Јавној 

установи за туризам и спорт, за мјесец децембар 2018. 

године (организациони код 0 080 930), у износу од 

1.600,00 КМ, са конта 412732 – Расходи за услуге 

објевљивања тендера и огласа (300,00 КМ) на конто 

416129 – Остале текуће дознаке грађанима (300,00 КМ), 

са конта 412539 – Расходи за остале услуге и материјал за 

текуће поправке и одржавање опреме (1.300,00 КМ) на 

конто 411414 – Расходи за новчене помоћи у случају 

смрти члана уже породице (500,00 КМ) и на конто 

412943 – Расходи по основу организације пријема и 

манифестација (800,00 КМ).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-8/18                             

Датум: 31.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

10.................................................................. 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец децембар 2018. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 37.280,00 

КМ, са конта 372200 – Буџетска резерва (организациони 

код 9 999 999) износ од 17.000,00 КМ, са конта 511200 – 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда износ од 6.000,00 КМ, са конта 411200 

– Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених износ од 7.480,00 КМ, са конта 

411100 – Расходи за бруто плате запослених износ од 

4.800,00 КМ и са конта 417400 – Дознаке по основу 

дјечије заштите износ од 2.000,00 КМ на конто 511131 – 

Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева 

износ од 280,00 КМ, на конто 415200 – Франтови у 

земљи износ од 18.500,00 КМ, на конто 412600 – Расходи 

по основу путовања и смјештаја износ од 1.000,00 КМ и 

на (организациони код 0 080 110) конто 412700 износ од 

982,00 КМ, на конто 412200 – износ од 2.411,00 КМ, на 

конто 412300 – износ од 397,00 КМ, на конто 412100 – 

340,00 КМ и на конто 412900 – 13.370,00 КМ (трошкови 

поступка опозива Начелника општине Рудо).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-10/18                             

Датум: 31.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
11.................................................................. 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец децембар 2018. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 26.500,00 

КМ,  са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених износ 

од 2.500,00 КМ, са конта 411400 – Расходи за отпремнине 

и једнократне помоћи износ од 1.000,00 КМ, са конта 

412200 – Расходи за по основу утрошка енергије, 

комуналних и комуникационих услуга износ од 7.500,00 

КМ, са конта 412700 – Расходи за стручне услуге износ 

од 2.000,00 КМ и са конто 412800 – Расходи за услуге 

одржавања јавних површина износ од 13.500,00 КМ, на 

конто 415200 – Грантови у земљи износ од 22.500,00 КМ, 

и на конто 417400 – Дознаке по основу дјечије заштите 

износ од 4.000,00 КМ.   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-13/18                             

Датум: 31.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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12.................................................................. 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец децембар 2018. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 5.000,00 КМ,  

са конта 419100 – Расходи по судским рјешењима у 

износу од 5.000,00 КМ на (организациони код 0 080 110) 

Скупштина општине Рудо на конто 412900 – Остали 

некласификовани расходи износ од 5.000,00 КМ (накнаде 

члановима Комисије за споровођење поступка опозива 

начелника).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

Број: 02-403-1-14/18                             

Датум: 31.12.2018.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 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 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за I мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 310,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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. 

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: 02-404-74/18                              

Датум: 28.12.2018.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 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 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за I мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 85,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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  
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-75/19                              

Датум: 28.12.2018.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 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 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за II мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 300,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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. 

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: 02-404-2/19                              

Датум: 30.01.2019.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 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 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за II мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 110,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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: 02-40-/19

                              

Број:02-404-3/19 

Датум: 30.01.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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 
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I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за I мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 301,28 КМ 

без ПДВ-а, односно 352,50 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: 02-404-74/19                              

Датум: 04.01.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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 I мјесец у 2019. години“ понуду је доставио 

следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 78,97 КМ 

без ПДВ-а, односно 92,40 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: 02-404-75/19                              

Датум: 04.01.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
19.................................................................. 

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 II мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 318,55 КМ 

без ПДВ-а, односно 372,70 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: 02-404-2/19                              

Датум: 05.02.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
20.................................................................. 

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: 
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ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала за II мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 96,15 КМ без 

ПДВ-а, односно 112,50 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: 02-40-/19                              

Датум: 27.12.2019.год.      

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

21.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама  став 4. 

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

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси: 

  

 

 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке  

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки 

Oбавјештење бр.:245-7-2-56-3-20/18 од 30.11.2018. 

године и Исправка обавјештења бр.:245-7-2-56-8-2/18 од 

21.01.2019.године, а који се односи на „Чишћење снијега 

у 2019.години“, понуду није доставио ниједан понуђач. 

 

II 

Поступак се поништава у складу са чланом 69. 

став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из 

разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном 

крајњем року. 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-68/18 од 06.02.2019.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо и веб страници општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-

68/18 од 06.02.2019. године 

 

Број: 02-404-68/18                              

Датум: 08.02.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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