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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIII Рудо, 29. новембар  2019. године Број 9 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

1.................................................................. 
На основу члана 12. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

28.11.2019. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о промјени назива Јавне установе Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се промјена назива Јавне 

установе Народна библиотека „Просвјета“ Рудо 

утврђеног Одлуком о организовању и усклађивању 

пословања Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 13/10). 

 

Члан 2. 

Јавна установа Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо убудуће ће пословати под називом Јавна установа 

Народна библиотека „Манојло Илић“ Рудо (пуно 

пословно име) или ЈУ Народна библиотека „Манојло 

Илић“ Рудо (скраћено пословно име).  

 

Члан 3. 

На основу ове одлуке извршиће се промјена 

назива у Статуту и другим општим актима јавне 

установе.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-48/19 

Датум:28. новембар 2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

 

 

 

 

2.................................................................. 
На основу члана 12. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

28.11.2019. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о организовању и усклађивању 

пословања Народне библиотеке „Просвјета“Рудо 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању и усклађивању 

пословања Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 13/10), у 

цјелокупном тексту одлуке у називу Јавне установе  

Народна библиотека „Просвјета“ Рудо ријеч „Просвјета“ 

мијења се ријечима „Манојло Илић“. 

 

Члан 2. 

 Поглавље V и члан 10. бришу се. 

  

Члан 3. 

 У члану 11. став 3. мијења се и гласи. 

 „ЈУ Народна библиотека „Манојло Илић“ Рудо 

ће Скупштини општине Рудо  подности извјештаје о раду 

и годишњи план и програм рада.“ 

 У ставу 4. ријечи „ члановима 9.и 10. Ове 

Одлуке, као и у другим“ бришу се. 

  

Члан 4. 

 У члану 13. ријеч „Оснивач“ мијења се ријечима 

„Министарство просвјете и културе Републике Српске“. 

 

Члан 5. 

 У члану 14.став 1. умјесто ријечи „који се 

именују из реда оснивача и представника читалаца“ 

треба да стоји „од којих најмање један има пет година 

радног искуства у области библиотечко-информационе 

дјелатности“. 

 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   9/19      29.11.2019.                                  Страна   

 

2 

Члан 6. 

 У члану 15.став 2.умјесто ријечи „Скупштина 

општине Рудо“ треба да стоји „Министарство просвјете и 

културе Републике Српске“. 

 

Члан 7. 

 Члан 17. мијења се и гласи: 

 „ЈУ Народна библиотека „Манојло Илић“ Рудо 

ће усагласити Статут и друга општа акта у року од 60 

дана од дана доношења ове одлуке.“ 

 

Члан 8. 

 У члану 18. иза ријечи „досадашње“ додаје се 

скраћеница „ЈУ“. 

 

Члан 9. 

 Члан 19.брише се. 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-49/19 

Датум:28. новембар 2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

3.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о учествовању 

општине Рудо на лицитацијама у поступку намирења 

потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја 

локалне заједнице („Службени гласник општине Рудо“ 

број: 11/13 и 10/14)  и члана 36. Статута oпштине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.11.2019. године, доноси 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о додјели  на  привремено коришћење  

стамбеног простора 

 

 

Члан 1. 

  Јеличић Милици из Рудог, ранијем сувласнику, 

додјељује се на привремено  коришћење стамбени 

простор у власништву општине и то: 

- спрат  пословно-стамбене зграде у Рудом у 

улици Видовданска број 3.  укупне корисне површини од  

74,53 м
2
,
 
а састоји се од: кухиње, три собе, WC-а са 

купатилом, ходника и лође. 

Приступна тераса и ходник у приземљу 

именована ће  користити заједнички са корисником 

пословног простора. 

 

Члан 2. 

 Стамбени простор из члана 1. ове одлуке се 

додјељује се именованој као ранијем сувласнику, а чијим 

исељењем би  била доведена у стање социјалне потребе. 

Члан 3. 

Право привременог коришћења додјељује се на 

период до 5 година, без накнаде. 

 

Члан  4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор о додјели стамбеног простора на привремено 

коришћење у складу са овом одлуком. 

 

Члан  5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-50/19   

Датум:28. новембар 2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

4.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о учествовању 

општине Рудо на лицитацијама у поступку намирења 

потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја 

локалне заједнице („Службени гласник општине Рудо“ 

број: 11/13 и 10/14)  и члана 36. Статута oпштине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.11.2019. године, доноси 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о додјели  на  привремено коришћење  

стамбеног простора 

 

 

Члан 1. 

  Милошевић Зорану из Рудог, ранијем власнику, 

додјељује се на привремено  коришћење стамбени 

простор  у власништву општине и то: 

-горњи спрат стамбене зграде у Рудом у улици 

Првомајска број 3. укупне корисне површине  од 47,93 

м2 који се састоји од: кухиње, двије собе, купатила, 

оставе, ходника и терасе. 

 

Члан 2. 

 Непокретност из члана 1. ове одлуке додјељује 

се именованом као ранијем сувласнику, јер би исељењем 

из исте  био доведен у стање социјалне потребе. 

 

Члан 3. 

Право привременог коришћења додјељује се на 

период до 5 година, без накнаде, уз обавезу именованог 

да врши текуће одржавање  објекта и да плаћа рачуне за 

електричну енергију и друге комуналне трошкове. 

  

Члан  4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор о додјели стамбеног простора на привремено 

коришћење у складу са овом одлуком. 
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Члан  5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-51/19 

Датум:28. новембар 2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

5.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о учествовању 

општине Рудо на лицитацијама у поступку намирења 

потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја 

локалне заједнице („Службени гласник општине Рудо“ 

број: 11/13 и 10/14)  и члана 36. Статута oпштине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.11.2019. године, доноси 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о додјели  на  привремено коришћење  

стамбеног простора 

 

 

Члан 1. 

  Савић Снежани из Мокронога, ранијем власнику, 

додјељује се на привремено  коришћење непокретност у 

власништву општине Рудо означен као кућа и штала 

изграђене на парцели означеној са к.ч.805/54 КО Миоче 

 

Члан 2. 

 Непокретност из члана 1. ове одлуке се 

додјељује се именованој као ранијем власнику, јер би 

исељењем из исте  била доведена у стање социјалне 

потребе. 

 

Члан 3. 

Право привременог коришћења додјељује се на 

период до 5 година, без накнаде уз обавезу именоване да 

врши текуће одржавање  објекта и да плаћа рачуне за 

елекртичну енергију и друге комуналне трошкове. 

  

Члан  4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор о додјели стамбеног простора на привремено 

коришћење у складу са овом одлуком. 

 

Члан  5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-52/19   

Датум:28. новембар 2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

6.................................................................. 
На основу члана 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број:121/12 и 52/14), члана 36. и 133. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр. 

4/17 и 8/17) и члана 163. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.6/17), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 28.11.2019. године, донијела је 

 

 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт буџета општине Рудо за 2020. 

годину у износу 4.706.100,00 КМ, а кога чине: 

-буџетски приходи ..................... 4.495.100,00 КМ 

-примици од отплате датих кредита из  

  буџетских средстава.................    110.000,00 КМ 

-остали примици .........................        1.000,00 КМ 

-неутрошена средства револвинг фонда 

 .....................................................    100.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

Нацрт буџета општине Рудо за 2020.године се 

ставља на јавну расправу која ће се обавити у времену од  

29.11. до 10.12.2019.године. 

 

Члан 3. 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. Фуртула Вера, предсједник  

2. Тодоровић Маријан, члан  

3. Кузмановић Шалипур Јелена, члан 

4. Тешевић Зоран, члан 

5. Ћувиза Горан,члан. 

 

Члан 4. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 1.Нацрт буџета општине за 2020. годину учини 

доступним јавности; 

 2.Прикупи све примједбе, мишљења и 

приједлоге у току јавне расправе; 

 3.Прати јавну расправу и даје информације о 

изнесеним приједлозима на јавној расправи; 

 4.Припреми извјештај о резултатима јавне 

расправе. 

 

Члан 5. 

 Радна група из члана 2. овог закључка ће 

учинити доступним Нацрт буџета општине Рудо за 

2020.годину, објављивањем на огласним таблама 

општине Рудо, достављањем истог правним и физичким 

лицима која то буду затражила, омогућавањем 

заинтересованима да изврше увид у исти, и давањем 

потребних објашњења.  
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Члан 6. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге грађанима 

до 10.12.2019.године. 

 

Члан 7. 

 Јавна расправа о Нацрту буџета општине Рудо за 

2020. годину одржаће се 10.12.2020.године са почетком у 

11,00 часова у малој сали Дома културе Рудо. 

 

Члан 8. 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна 

група је дужна доставити Начелнику општине и 

Скупштини општине Рудо. 

 

Члан 9. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-013-92/19   

Датум:28. новембар 2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић с.р. 

7.................................................................. 
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 

28.11.2019. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програме рада мјесних 

заједница за 2020.годину 

 

Члан  1. 

 Даје се сагласност Скупштине општине Рудо на 

Програме рада мјесних заједница за 2020.годину. 

 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-93/19 

Датум:28. новембар 2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

8.................................................................. 
На основу члана 14. став 2. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 112/16, 

37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

предмету утврђивања општег интереса за реконструкцију  

пута Росуље - Перебидоли – Горњи Цикоти, Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 28.11.2019. 

године, доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању мишљења 

 

 

Члан 1. 

 Даје се позитивно мишљење за утврђивање 

општег интереса за реконструкцију пута Росуље - 

Пребидоли – Горњи Цикоти у Мјесној заједници Рудо, 

инвеститора општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-94/19 

Датум:28. новембар 2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
На основу члана 32. Закона о јавним путевима 

(Службени гласник Републике Српске бр.89/13) и чл. 

67.став 1. тч.5.и 88.Статута општине Рудо (Службени 

гласник општине Рудо бр.4/17 и 8/17),Начелник општине  

доноси 

 

 

 ПРАВИЛНИК 

 о  поступању  по захтјевима за одржавање локалних 

и некатегорисаних путева 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником регулише се процедура 

подношења захтјева у вези одржавања локалних и 

некатегорисанис путева и улица у насељу,овлаштени  

подносиоци ових захтјева,поступање органа Општинске 

управе по захтјеву, критеријуми за утврђивање 

приоритета за отклањање проблема и поступак избора 

извођача радова.                                                                        

 

Члан 2. 

У складу с Програмом одржавања улица, 

локалних , некатегорисаних И  осталих некатегорисаних 

(који нису на попису) путева  на подручју општине Рудо,  

управљање, грађење , реконструкција , одржавање и 

заштита локалних путева , улица у насељу и путних 

објеката на њима , у надлежности је Одјељења за 

привреду , финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове Општинске управе Рудо. 

 

Члан 3. 

              Захтјеве  за одржавање (санирање) наведених 

категорија  путних праваца подноси   Савјет мјесне 

заједнице, на чијем подручју постоји проблем ( уз 

приложен записник о одржаној сједници Савјета МЗ на 

којој је донијета одлука  о потреби санације  ). 

              Изузетно само  у хитним случајевима ,захтјев 

може поднијети  и предсједник Савјета  МЗ  као  и  сваки 

други  корисник тог путног правца. 

 

Члан 4. 

              У ситуацијама настанка оштећења која 

онемогућавају одвијање саобраћаја и  постоји опасност 

од незгода и несрећа , неопходно је обиљежити 

локалитет оштећења и физички онемогућити одвијање 

саобраћаја. 

             Одмах по сазнању о оштећењу путног правца 

обавјестити Полицијску станицу Рудо . 

             Уз прибављено мишљење Полицијске станице 

Рудо , Начелник општине доноси наредбу о забрани 

саобраћаја која се доставља Телевизији Рудо  ради 

обавјештавања јавности. 

 

Члан 5. 

             Након пријема захтјева , Начелник општине 

именује комисију са задатком да изађе на лице мјеста , 

изврши процјену степена оштећења путног правца  и 

уради предмјер и предрачун радова . 

 

Члан 6 . 

Приоритети за санирање проблема на путним 

правцима утврђују се на основу следећих критеријума: 

а)  степен оштећења пута; 

б)  број корисника тог путног правца; 

ц)   близина , угоженост  одн. немогућност кориштења 

објекта од јавног интереса ; 

д)   учешће(финансијско или друго) мјештана у санацији 

путног правца. 

 

Члан 7. 

Приједлог приоритета  утврђен према наведеним 

критеријумима  , комисија доставља Начелнику општине. 

 

Члан 8. 

Коначну ранг листу путних праваца, који ће се  

зависно од расположивих средстава  санирати , утврђује 

Начелника општине. 

Након тога   спроводи се  одговарајући 

(конкурентски или директни) поступак јавне набавке  за 

одабир извођача радова . 

                Изузетно , у случају елементарних непогода , 

због хитности спровести преговарачки поступак без 

објављивања.  

  

Члан 9. 

Према износу средстава , планираних Буџетом 

општине Рудо за одржавање локалних и некатегорисаних 

путева и улица у насељу , планира се прољећно и јесење 

насипање одн. санирање путних праваца. 

 

Члан 10. 

Овај правилник  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Рудо”. 

  

Број: 02-020-16/19 

Датум: 23.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

2.................................................................... 
 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 октобар 2019. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 3.000,00 КМ, 

са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених 

износ од 3.000,00 КМ на конто 411300 – Расходи за 

накнаду плата запослених за вријеме боловања износ од 

3.000,00 КМ. 
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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: 02-403-1-12/19  

Датум: 31.10.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

3.................................................................... 
 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 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 ЦКПД 

„Просвјети“ Рудо, за мјесец октобар 2019. године 

(организациони код 0 080 500), у износу од 1.333,00 КМ, 

са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених 

износ од 883,00 КМ на конто 411300 – Расходи за 

накнаду плата запослених за вријеме боловања износ од 

883,00 КМ и са конта 412249 – Расходи за остале услуге 

превоза износ од 450,00 КМ на конто 511367 – Идаци за 

набавку остале опреме за образовање, науку, културу и 

спорт износ од 450,00 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: 02-403-1-13/19  

Датум: 31.10.2019.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 и 36/19), 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 3.8 Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку радова: „Адаптација 

простора за мини сирану у Штрпцима- општина Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 31.285,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 

адаптацију осталих пословних објеката, економски код 

511227 и из донације Финансијског механизма који је 

додјељен од стране ИРБ-а за пројекат „Од домаћег 

млијека до сира и кајмака и задовољног купца“. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка јавне набавке. 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: 02-404-52/19 

Датум: 30.09.2019.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 и 36/19), 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 X мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 230,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 
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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: 02-404-54/19 

Датум: 02.10.2019.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 и 36/19), 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 X мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 380,00 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: 02-404-53/19 

Датум: 02.10.2019.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, 36/19), 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 1.26. Плана јавних 

набавки за 2019. годину за набавку  услуга „Одржавања 

локалних путева-општина Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 3.365,00 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 

конкурентског поступка јавне набавке. 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: 02-404-56/19 

Датум: 22.10.2019.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 и 36/19), 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 XI мјесец у 2019. години“. 
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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: 02-404-61/19 

Датум: 30.10.2019.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 и 36/19), 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 XI мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 280,00 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: 02-404-60/19 

Датум: 30.10.2019.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 и 36/19), 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 1.4. Плана јавних 

набавки за 2019.годину, за набавку услуга: „Чишћење 

снијега у 2019-2020. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

12.820,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи за услуге зимске службе , економски код 412812 

као и из средстава који се планирају за зимско одржавање 

из 2020.години. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског захтјева 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: 02-404-55/19 

Датум: 07.10.2019.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  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  
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I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-7-2-46-3-21/19 од 08.10.2019.године, а који се односи 

на „Чишћење снијега у 2019-2020. години“, понуде су 

доставили следећи понуђачи: 

1. „СИЛА“ ДОО РУДО 

2. ЗГР „МАРКО“ РУДО 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуда, утврђено је 

да приспјеле понуде  не испуњавају услове у складу са 

тендерском документацијом, па се поступак поништава у 

складу са чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним 

набавкама БиХ. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-55/19 од 23.10.2019.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 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-

55/19 од 23.10.2019. године 

  

Број: 02-404-55/19 

Датум: 23.10.2019.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 и 36/19), 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 1.4. Плана јавних 

набавки за 2019.годину, за набавку услуга: „Чишћење 

снијега у 2019-2020. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

12.820,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи за услуге зимске службе, економски код 412812 

као и из средстава који се планирају за зимско одржавање 

из 2020.години. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског захтјева 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: 02-404-57/19 

Датум: 30.10.2019.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, 36/19), 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 бр: 

254-7-2-51-3-22/19 од 22.10.2019.године , а који се односи 

на „Одржавање локалних путева-општина Рудо“, 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-

404-56/19 од 12.11.2019.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-

404-56/19 од 12.11.2019. године 

  



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   9/19      29.11.2019.                                  Страна   

 

10 

Број: 02-404-56/19 

Датум: 12.11.2019.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 и 36/19), 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 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

бр.245-7-3-45-3-19/19  од  30.09.2019. године, а који се 

односи на „Адаптацију простора за мини сирану у 

Штрпцима- општина Рудо“ 

1.  „АУРА“ ДОО ВИШЕГРАД на износ од  

42.700,20 КМ без ПДВ-а, односно на износ од

 49.959,23 КМ са обрачунатим 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 

„АУРА“ ДОО ВИШЕГРАД, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-52/19 од 12.10.2019.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 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-

52/19 од 12.10.2019. године 

  

Број: 02-404-52/19 

Датум: 14.10.2019.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 и 36/19), 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 X мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 231,71 КМ без 

ПДВ-а, односно 271,10 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“. 

  

Број: 02-404-54/19 

Датум: 04.10.2019.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 и 36/19), 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 X мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 360,60 КМ без 

ПДВ-а, односно 421,90 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. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број: 02-404-53/19 

Датум: 04.10.2019.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, 36/19), 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 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-7-2-52-3-23/19 од 30.10.2019.године, а који се односи 

на „Чишћење снијега у 2019-2020.години “, понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗГР „МАРКО“ Рудо на износ од 11.490,00 

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 приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем ЗГР 

„МАРКО“ Рудо, приступи закључивању оквирног 

споразума. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-57/19 од 12.11.2019.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 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-

57/19 од 12.11.2019. године 

  

Број: 02-404-57/19 

Датум: 12.11.2019.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 и 36/19), 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 XI мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 69,23 КМ без 

ПДВ-а, односно 81,00 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: 02-404-61/19 

Датум: 04.11.2019.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 и 36/19), 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 XI мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 337,74 КМ без 

ПДВ-а, односно 395,15 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 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број: 02-404-60/19 

Датум: 01.11.2019.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“ број:  

4/17 и 8/17), по молби  ЈУ ОШ „Рудо“ Рудо за новчану 

помоћ  , Начелник општине , д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  Одобравају се новчана средства  у износу од  

290,00 КМ  ,на име помоћи  ОШ „Рудо“ Рудо за превоз 

ученика ове школе, на релацији Рудо-Сарајево-Рудо а 

ради посјете Амбасади САД-а у Сарајеву.  

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције  “ 416-124-текуће помоћи ђацима и 

студентима  “, уплатити   на рачун  превозника „IN 

TOURS „ бр.555-580000433-25638-Нова 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:  02-40-182/19                         

Датум: 14.11.2019.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 бр. 

4/17 и 8/17), поступајући по захтјеву за помоћ Фазлић 

Бесиме , повратника у село Миоче  ,општина Рудо а на 

предлог Комисије за спровођење поступка додјеле 

помоћи из буџета општине избјеглим и расељеним 

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

 Фазлић Бесими   (ЈМБГ:2909960138118)  

одобравају се новчана средства  у износу од  500,00 КМ, 

на име помоћи  за санацију помоћног објекта у селу 

Миоче , гдје као повратник живи .  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима -416-123“ , уплатити на 

рачун подносиоца захтјева, бр. 562 00681555894-81- 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: 02-40-175/19  

Датум: 28.10.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

22.................................................................. 
 На основу члана 59. став 1.тч.12. и члана  82. 

став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр.  97/16 и 36/19), разматрајући 

захтјев   ЈУ Центар за социјални рад Рудо, бр.01-530-

616/19 од 18.10.2019.године , Начелник општине Рудо,    

д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Статут  ЈУ Центар за 

социјални рад   Рудо 

 

 

I 

  Даје се сагласност на Статут  ЈУ Центар за 

социјални рад   Рудо  , бр.01-530-616/19 од 

17.10.2019.године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „ Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-023-2/19                                                    
Датум: 18.10.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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23...................................................................................................................................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), 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 2019. годину 

 

 

I 

 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2019. годину, у дијелу тачке 2. Робе, иза тачке 2.14. додаје се нова тачка  која гласи: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.15. 

Набавка патосница за 

санирање моста у 

Полимљу 
 

3.000,00 3.510,00 
Директни 

споразум 

септембар, 

2019 

септембар, 

2019 

Буџет 

511233  

 
 

УКУПНО: 
 

 

97.825,00 

 

114.520,00 
     

 

 

II 

 

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

 

 

 

Број: 02-404-50/19 

Датум: 16.09.2019.год.                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                             Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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24.................................................................. 
На основу чл.  67.став 1.алинеја 5. и 88. Статута 

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

и  8/17) , по молби ЈУ Центар за социјални рад Рудо ,  

Начелник општине  д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

Одобравају се новчана средства  у износу од  

300,00 КМ , на име помоћи за опремање стана за смјештај 

Перишић  Саше,  корисника  Центра за социјални рад 

Рудо. 

 

II 

Уплату средстава ,  са позиције “ остале текуће 

дознаке  грађанима  416-129“ извршити на рачун  

Перишић Саше (ЈМБГ 0905991793413), бр.562 0068155 

14 2020-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.02-40-160/19                                                                       
Датум: 02.10.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

25.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5.и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17), по молби за помоћ Митровић Радосаве  из 

Митровића   , Начелник општине , д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  Митровић Радосави из села Митровићи   (ЈМБГ 

1001944138102),  одобравају се новчана средства  у 

износу од  120,00 КМ  ,на име трошкова чишћења 

одводног канала испод  породичног стамбеног објекта. 

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције  “ 416-129-остале текуће дознаке  “, 

уплатити   на рачун   бр.562-006-81551934-30- 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: 02-40-152/19 

Датум: 25.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

26.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5.и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17), по молби за помоћ Јаћимовић Милорада из 

Увца  , Начелник општине , д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  Јаћимовић Милораду из Увца  (ЈМБГ  

1308952793436),  одобравају се новчана средства  у 

износу од  400,00 КМ  ,на име помоћи  због тешке 

материјалне  ситуације , у којој се нашао када му је у 

пожару изгорела кућа на Увцу.  

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције  “ 416-129-остале текуће дознаке  “, 

уплатити   на рачун  сина Јаћимовић Жељка  бр.562-006-

8155029888- 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:  02-40-148/19                         

Датум: 20.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

27.................................................................. 
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 Танасковић Душице  из Рудог,  

Начелник општине  д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 Душици Танасковић (ЈМБГ 2709996798417)  из 

Рудог , одобравају се новчана средства  у износу од  

500,00 КМ ,  због тешке материјалне ситуације у којој се 

налази породица  након  смрти оца Танасковић Радомира. 

 

II 

Уплату средстава ,  са позиције “ остале текуће 

дознаке  грађанима  416-129“ извршити на рачун 

Танасковић Душице бр.562 006 8151557676-НЛБ банка. 
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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.02-40-156/19                                                                       
Датум: 20.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

28.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), поступајући по захтјеву за помоћ Хота 

Азема, повратника у село Прибишићи  ,општина Рудо а 

на предлог Комисије за спровођење поступка додјеле 

помоћи из буџета општине избјеглим и расељеним 

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 Хота Азему из Прибишића  (ЈМБГ: 

2008957172170)  одобравају се новчана средства  у 

износу од  500,00 КМ, на име помоћи  за завршетак 

стамбеног објекта  у мјесту Прибишићи.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима-416-123“ , уплатити на 

рачун подносиоца захтјева, бр.1613000041362795- 

Рајфајзен 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: 02-40-149/19  

Датум: 19.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

29.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

бр.4/17 и 8/17 ) и члана 2.Одлуке о висини накнаде за 

ангажовање добровољних ватрогасаца („Службени 

гласник општине Рудо“ бр.9/15), Начелник општине Рудо  

д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

I 

 СТАРОВЛАХ  ЖЕЉКУ  (ЈМБГ 0210980793413) 

добровољном ватрогасцу из Обрвене ,  одобравају  се  

новчана средства, у износу од 52,50 КМ на име накнаде 

за учешће у акцији  гашења пожара дана 

31.08.2019.године, у мјесту Брезовац . 

 

II 

 Наведена средства , са буџетске  позиције  

„елементарне непогоде“,  уплатити на рачун Старовлах 

Жељка, бр.562-006-81287909-03-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:02-40-147/19                                                   
Датум: 29.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

30.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев за помоћ Хаџић Фате 

повратника у село  Бишевићи  ,општина Рудо а на 

предлог Комисије за спровођење поступка додјеле 

помоћи из буџета општине избјеглим и расељеним 

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 Хаџић Фати  из  Бишевића (ЈМБГ: 

2312963138104), одобравају се новчана средства  у 

износу од  300,00 КМ, на име помоћи  за проширење 

пчелињака и стварање услова за егзистенцију .  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима-416-123“ , уплатити на 

рачун подносиоца захтјева, бр.535 2745883171756- УНИ 

КРЕДИТ 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: 02-40-112/19  

Датум: 05.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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31.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5.и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17), по молби за помоћ Удружења „Црквине“ 

Рогатица , Начелник општине , д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  Удружењу „Црквине“ Рогатица  одобравају се 

новчана средства  у износу од  300,00 КМ  , на име 

помоћи за планиране активности чланова овог удружења.  

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције  “остале помоћи - 416-129 “, уплатити   

на рачун  овог удружења бр. 5514802211573745 

(Уникредит 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: 02-40-141/19 

Датум: 29.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

ФИНАНСИЈЕ ПРОСТОРНО УРЕЂ.  

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

1.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-Одјељење за привреду, финансије, 

 просторно уређење и инспекцијске послове- 

Број: 03-372-4/19 

Датум: 14.11.2019.године 

 

О  Г  Л  А  С 

Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општине Рудо, на 

основу рјешења број 03-372-4/19 од 13.11.2019. године, 

извршило је у Регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број 2, књига бр. 

I упис промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице 

за управљање зградом у улици 12. јули број 2. Рудо, 

сљедећим подацима: 

Нови заступник Заједнице за управљање зградом 

у улици 12. јули број 2. Рудо са даном овог уписа је 

Поповић Млађен, умјесто ранијег Станишић Мирољуба. 

 

   НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  

                                           Чолић Гордана, дипл.ецц.с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   9/19      29.11.2019.                                  Страна   

 

17 

 

С  А  Д  Р  Ж   А   Ј: 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, 

 ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
Оглас            1/16 

 

 

 

 


