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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIII Рудо, 30. јул  2019. године Број 6 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

1.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута oпштине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној  

17.07.2019. године,  д о н и ј е л а  је  

 
 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за реализацију пројекта 

примопредаје дијела складишта 

 „Цар Душан„ Рудо 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства у износу од 

60.000,00 КМ за извођење грађевинских радова на 

изградњи пута и ограде и проширењу постојећег моста за 

дио складишта „Цар Душан“ у Рудом, а у циљу 

реализације Одлуке Владе Републике Српске о 

расподјели неперспективних локација и осталих 

непокретности које су служиле за потребе система 

одбране на територији Републике Српске-дио складишта 

„Цар Душан“ Рудо, број: 04/1-012-2-1398/18 од 

30.05.2018. године  и примопредаје наведене локације 

између Министарства одбране Босне и Херцеговине и 

општине Рудо.  

 

Члан 2. 

Средства из претходног става, обезбиједиће се из 

Револвинг фонда општине Рудо. 

 

Члан 3. 

Задужује се Начелник општине да предузме све 

радње у циљу реализације ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број: 01-022-37/19 

Датум: 17. јул 2019. године                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), на 

приједлог Начелника општине Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној 17.07.20019. године,  

д о н и ј е л а   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању реализације пројеката  

 

 

Члан 1. 

Одобрава се реализација пројеката као 

капиталних инвестиција на подручју општине Рудо за 

2019.годину, укупне вриједности 53.000,00 КМ и то: 

1. Асфалтирање прикључног пута (од цркве до 

постојећег асфалта) и  паркинга код цркве у 

Соколовићима....................................20.000,00 КМ 

2. Асвалтирање пута за манастир Грађеник 

............................................................ 27.000,00 КМ 

3. Асвалтирање  пута од асфалтног пута до 

 цркве у Доњој Ријеци......................   6.000,00 КМ 

                                          УКУПНО=53.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

Средства за финансирање пројеката из ове 

Одлуке, обезбједиће се из средстава за капитална 

улагања која су предвиђена Буџетом општине Рудо за 

2019.годину. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-38/19 

Датум: 17. јул 2019. године              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

3.................................................................... 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

17.07.2019. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 

 

Члан  1. 

 Разматрајући проблем решавања статуса радника 

Нови Аутодјелови АД Рудо Скупштина општине Рудо је 

става да се од Владе Републике Српске као оснивача и 

власника тражи да уплати и повеже радни стаж за осам 

запослених радника овог предузећа од којих четири 

испуњавају услов за пензионисање. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-62/19                                                                

Датум:17.јул 2019. године                 ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
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 1.29. Плана јавних 

набавки за 2019. годину за набавку  услуга „Санација 

тротоара и одвод површинских вода.“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 4.700,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставки 

реконструкција путева, економски код 511231 и изградња 

и прибављање објеката, економски код 511127. 

 

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: 02-404-21/19 

Датум: 25.06.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

2.................................................................... 
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 1.26. Плана јавних 

набавки за 2019. годину за набавку  услуга „Одржавања 

локалних путева-општина Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 3.100,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи за одржавање осталих објеката (путеви), 

економски код 412520. 

 

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: 02-404-22/19 

Датум: 26.06.2019.год.       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: 
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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 броје 3.1. Плана јавних набавки 

за 2019. годину, за набавку радова: „Реконструкција 

Улице краља Петра I ослободица“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 262.400,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019.годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

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: 02-404-24/19                 
Датум: 28.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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) 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 1.30. Плана јавних 

набавки за 2019. годину за набавку  услуга „Пружање 

адвокатских услуга“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 5.999,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи за по основу адвокатских услуга и правних 

услуга по суд.р., економски код 419113. 

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: 02-404-25/19  
Датум: 28.06.2019.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) 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 VII 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.“ 
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 Број: 02-404-26/19 

Датум: 03.07.2019.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 2.3 Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за VII мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 70,00 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: 02-404-27/19  

Датум: 03.07.2019.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 1.31 Плана јавних 

набавки за 2019. годину за набавку „Снимање ситуације 

терена за израду пројекта далековода трафостаница и 

израду пројекта НН мреже у насељу Бишевићи-општина 

Рудо“ . 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 2.670,00КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину, са ставке 

капитални грантови нефинансијским субјектима у 

области енергетике..., економски код 415245. 

 

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: 02-404-28/19  

Датум: 04.07.2019.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) 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 1.18 Плана јавних 

набавки за 2019. годину за набавку услуге „Спремање и 

послуживање хране и пића за славски ручак поводом 

дана Општине“ . 
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II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 2.150,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину, са ставке 

расходи по основу организиције пријема, манифестација 

исл., економски код 412943. 

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: 02-404-29/19  

Датум: 05.07.2019.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 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  „Санацију тротоара и 

одвод површинских вода“ понуду је доставио слиједећи 

понуђач: 

1. КП „УСЛУГА“ АД Рудо, на износ од 4.674,30 

без ПДВ-а, односно на износ од  5.468,93 КМ са 

ПДВ-ом 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа  понуде, утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове у складу са 

тендерском документацијом и да се са понуђачем КП 

„УСЛУГА“ АД 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“ и на веб страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-21/19 

Датум: 26.06.2019.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 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  „Одржавање локалних 

путева-општина Рудо“ понуде су доставили слиједећи 

понуђач: 

1. ЗГР „С & Д“ Рудо, на износ  од 3.515,00 КМ без 

ПДВ-а 

2. ДОО „Сила“ Рудо, на износ од 3.490,00 КМ без 

ПДВ-а 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа  понуда, утврђено је 

да приспјеле понуде испуњавју све услове у складу са 

тендерском документацијом. Према критерију најниже 

цијене повољнији понуђач  је ДОО „Сила“ Рудо и  са 

истим ће се приступити закључивању Уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

Број:02-404-22/19                    
Датум: 03.07.2019.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 70. 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: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
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I 

У поступку јавне набавке, путем отвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-1-3-20-3-6/19 од 28.06.2019.године и Исправка 

обавјештења 245-1-3-20-8-17/19 од 09.07.2019.године, а 

који се односи на „Реконструкција Улице краља Петра I 

ослободиоца“, понуду је доставио следећи понуђач: 

1. АД „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ СОКОЛАЦ на 

износ од 262.282,64  КМ без ПДВ-а, односно 

на износ од 306.870,69  КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.    

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем АД 

„Романијапутеви“ Соколац, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Записник о оцјени понуда број 02-404-24/19 од 

19.07.2019.године саставни је дио ове Одлуке. 

 

IV 

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. 

 

V 

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-

404-24/19 од 19.07.2019. године 

 

Број: 02-404-24/19  

Датум: 23.07.2019.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  „Пружање адвокатских 

услуга“ понуду је доставио слиједећи понуђач: 

 

1. Адвокат Огњен С. Авлијаш, Бијељина,  

на износ од 5.990,00 без ПДВ-а, односно 

на износ од  7.008,30  КМ са ПДВ-ом 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа  понуде, утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове у складу са 

тендерском документацијом и да се са адвокатом 

Огњеном С. Авлијашем 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“ и на веб страници општине Рудо. 

 

Број:02-404-25/19                    
Датум: 28.06.2019.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 VII мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 278,72 КМ 

без ПДВ-а, односно 326,10 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 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 
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Број:02-404-26/19                    
Датум: 05.07.2019.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 VII мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 36,32 КМ 

без ПДВ-а, односно 42,50 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 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-404-27/19                    
Датум: 05.07.2019.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 „Снимање 

ситуације терена за израду пројекта далековода 

трафостаница и израду пројекта НН мреже у насељу 

Бишевићи-општина Рудо“, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

 

1. Агенција за геодетске послове „Маркос“ 

Братунац, на износ 3.125,00 КМ са ПДВ-ом 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове у складу са 

тендерском документацијом и да се са понуђачем 

Агенција за геодетске послове „Маркос“ Братунац , 

приступи закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у “Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-404-28/19                    
Датум: 05.07.2019.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 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„Спремање и послуживање 

хране и пића за славски ручак поводом дана Општине“ 

понуду је доставио слиједећи понуђач: 

1. СУР „Два брата“ Рудо,  на износ од 2.137,00 без 

ПДВ-а, односно на износ од  2.500,29  КМ са 

ПДВ-ом 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа  понуде, утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове у складу са 

тендерском документацијом и да се са понуђачем СУР 

„Два брата“ Рудо, приступи закључивању Уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

Број:02-404-29/19                    
Датум: 10.07.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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17.................................................................. 
 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 јун 2019. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 600,00 КМ, са 

конта 416311 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне 

заштите на име оспособљавања за рад дјеце и омладине 

износ од 600,00 КМ на конто 419119 – Остали расходи по 

судским рјешењима износ од 600,00 КМ (судски 

трошкови и вјештачења хоспитализованих лица). 

 

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: 02-403-1-4/19                 
Датум: 10.07.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

18.................................................................. 
 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 мај 2019. 

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

2.360,00 КМ, са конта 412211 – Расходи по основу 

утрошка електричне енергије износ од 200,00 КМ и са 

конта 511360 – Издаци за набавку опреме за образовање, 

науку, културу и спорт износ од 2.160,00 КМ на конто 

412999 – Остали непоменути расходи износ од 200,00 

КМ ина конто 511227 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих 

пословних објеката износ од 2.160,00 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: 02-403-1-5/18 

Датум: 25.09.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

19.................................................................. 
 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 мај 2019. године (организациони 

код 0 080 130), у износу од 18.564,00 КМ, са конта 

511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката износ од 

18.564,00 КМ  на конто 511112 – Издаци за изградњу и 

прибављање стамбених објеката и јединица за посебне 

социјалне групе износ од 4.914,00 КМ (саобраћајни 

знаци) и на конто 487311 – Трансфери јединицама 

локалне самоуправе износ од 13.650,00 КМ (набавка 

Ултра-звучног апарата).   

 

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- 1-3/19 

Датум: 03.07.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

20.................................................................. 
  На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

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

8/17) , по захтјеву Кириџић Веселина  из села Паст 

,општина Рудо  а на приједлог Комисије за утврђивање 

узрока настале штете и процјену њене вриједности , 

Начелник општине Рудо  д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 
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I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од  200,00 КМ,  на име помоћи за санацију штете  на 

водоводним инсталацијама , која је настала услед 

клизишта. 

 

II 

Наведена средства, са позиције „ текуће помоћи-

непогоде , штете  -416-126“        уплатити на рачун  

Кириџић Веселина , бр.562 -006- 300000 44-64-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 02-40-114/19            
Датум: 03.07.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

21.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. тачка 5. и 88. Статута 

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

и 8/17), 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  

950,00 КМ, на име награда за освојене медаље у 

спортским дисциплинама на 56. МОСИ Соколац.   

 

II 

Награде се додјељују : 

1.Екипи спортских риболоваца , за освојено треће мјесто 

, у износу од 400,00 КМ ( по 100,00 КМ )за чланове : 

Симић Славишу, Петрић Миломира, Милановић Петра и 

Николић Мирослава . 

2.Члану екипе Петрић Миломиру , за освојено прво 

мјесто у појединачној конкуренцији -100, 00 КМ . 

3.Екипи каратиста , за освојено друго мјесто , у износу од 

400,00 КМ (по 100,00 КМ ) за чланове: Пејовић 

Стефана,Рашевић Милоша, Паприца Андрију и 

Тодоровић Љубомира. 

4.Члану екипе каратиста Пејовић Стефану, за освојено 

треће мјесто у појединачној конкуренцији -50,00 КМ. 

  

III 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције    „трошкови за организацију празника 

(412-943)“, исплатити готовински из благајне Општинске 

управе Рудо. 

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: 02-022-35/19 

Датум: 08.07.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

22.................................................................. 
На основу чл. 67. став 1. тачка 5. и 88. Статута 

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

и 8/17), 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  

600,00 КМ, на име награда ученицима генерације школа 

СШЦ Рудо, ОШ Рудо и ОШ „Бошко Буха Штрпци “, у 

школској 2018/19-ој .  

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције    „остале помоћи ђацима и студентима 

(416-124)“, исплатити готовински из благајне Општинске 

управе Рудо, у износу од по 200,00 КМ : Анђели 

Ристовић(СШЦ ), Алекси Ивановићу(ОШ Рудо) и Јовани 

Ћировић (ОШ „Бошко Буха „ Штрпци). 

 

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: 02-022- 36/19 

Датум: 10.07.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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