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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIV Рудо, 15. јануар  2020. године Број 1 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо, за мјесец децембар 2019. 

године (организациони код 0 818 024), у износу од 320,00 

КМ, са конта 412772 – Расходи за услуге одржавања 

рачунара износ од 320,00 КМ на конто 412999 – Остали 

непоменути расходи износ од 320,00 КМ (трошкови 

промјене овлаштеног лица за заступање). 

 

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: 02-403-1-17/19 

Датум: 13.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

2.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо, за мјесец октобар 2019. 

године (организациони код 0 818 024), у износу од 300,00 

КМ, са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање 

износ од 300,00 КМ на конто 412300 – Расходи за 

режијски материјал износ од 200,00 КМ и на конто 

412941 – Расходи по основу репрезентације у земљи 

износ од 100,00 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: 02-403-1-15/19                  

Датум: 14.11.2019.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 

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

 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Центар 

за социјални рад Рудо, за мјесец децембар 2019. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 500,00 КМ, са 

конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених износ 

од 500,00 КМ на конто 411400 – Расходи за новчане 

помоћи у случају смрти члана уже породице износ од 

500,00 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: 02-403-1-18/19                             

Датум: 13.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
4.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ 

Средњошколски центар „Рудо“, за мјесец децембар 

2019. године (организациони код 0 815 075), у износу од 

2.100,00 КМ, са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених износ 

од 1.200,00 КМ, са конта 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја износ од 500,00 КМ и са конта 

412900 – Остали непоменути расходи износ од 400,00 

КМ на конто 412300 – Расходи за режијски материјал 

износ од 150,00 КМ и на конто 511360 – Издаци за 

набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт 

износ од 1.950,00 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: 02-403-1-20/19                             

Датум: 26.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

установи за туризам и спорт, за мјесец новембар 2019. 

године (организациони код 0 080 930), у износу од 700,00 

КМ, са конта 412249 – Расходи за остале услуге превоза 

износ од 700,00 КМ на конто 416100 – Текуће помоћи 

спортистима износ од 700,00 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: 02-403-1-16/19                              

Датум: 06.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
6.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 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 август 2019. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 9.150,00 КМ, 

са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених 

износ од 9.150,00 КМ  на конто 411300 – Расходи за 

накнаду плата запослених за вријеме боловања износ од 

7.000,00 КМ (пренос на име боловања радника) и на 

конто 411400 – Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи износ од 2.150,00 КМ (отпремнина за Станић 

Мирославу).   

 

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- 1-9/19                              

Датум: 03.10.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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7.................................................................... 
 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 октобар 2019. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 5.570,00 КМ, 

са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката износ од 

5.570,00 КМ  на конто 511100 – Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката износ од 5.570,00 КМ 

(прикључци воде и струје за зграду поред поште).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403- 1-14/19                              

Датум: 14.11.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
8.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец децембар 2019. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 12.615,00 

КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката износ од 12.115,00 КМ  и са конта 412211 – 

Расходи по основу утрошка електричне енергије износ од 

500,00 КМ на конто 511335 – Издаци за набавку 

рачунарске опреме износ од 174,00 КМ (набавка 

штампача), на конто 415245 – Капитални грантови 

јавним нефинансијским субјектима износ од 11.941,00 

КМ (набавка, испорука и уградња електроматеријала и 

опреме за електрификацију повратничког насеља 

Опутница) и на организациони код 0 080 200 Мјесне 

заједнице на конто 412211 – Расходи по основу утрошка 

електричне енергије износ од 500,00 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- 1-19/19                              

Датум: 13.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
9.................................................................... 
 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 август 2019. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 1.500,00 КМ, 

са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених 

износ од 1.500,00 КМ на конто 411300 – Расходи за 

накнаду плата запослених за вријеме боловања износ од 

1.500,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-10/19                              

Датум: 03.10.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
10.................................................................. 
 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 
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Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ ЦКПД 

„Просвјети“ Рудо, за мјесец септембар 2019. године 

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

конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених износ 

од 500,00 КМ на конто 411414 – Расходи за новчане 

помоћи у случају смрти ужег члана породице износ од 

500,00 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: 02-403-1-11/19                              

Датум: 03.10.2019.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 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 1.32. Плана јавних 

набавки за 2019. годину за набавку услуге „Израда 

елабората енергетске ефикасности зграде“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.900,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката за 

посебне социјалне групе, економски код 511112. 

 

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: 02-404-63/19                              

Датум: 31.10.2019.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, 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 1.6. привременог плана 

јавних набавки за 2020. годину, за набавку услуга: 

„Превоз ученика на подручју општине Рудо у 2020. 

години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ - а 

износи 53.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке биће 

обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2020. годину са 

ставке текуће помоћи ученицима - превоз ђака , 

економски код 416124 и суфинасирањем од стране 

Министарства просвјете и културе РС. 

 

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: 02-404-66/19                              

Датум: 18.11.2019.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 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) 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 бројем 1.30. привременог плана 

јавних набавки за 2020. годину за набавку  услуга 

„Пружање адвокатских услуга“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 12.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке биће 

обезбјеђена су у Буџету општине Рудо за 2020. 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 

јавнe набавкe услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним 

набавкама. 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: 02-404-67/19                              

Датум: 18.11.2019.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 18. Закона о јавним набавкама 

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

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.12  Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку роба: „Набавка 

стеоних јуница“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 56.690,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

капиталне помоћи породици, економски код 416146 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 

отвореног 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: 02-404-68/19                              

Датум: 19.11.2019.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 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 3.6 Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку радова: 

„Асфалтирање локалног пута Сетихово Равно Сетихово и 

Ковиоц“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 19.190,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су од донације Министарства за људска права и 

избјеглице БиХ. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-69/19                              

Датум: 20.11.2019.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, 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 2.8.  привременог плана 

јавних набавки за 2020. годину, за набавку роба: 

„Набавка горива за потребе општине Рудо у 2020. 

години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 8.547,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке ће бити 

обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2020. годину са 

ставке расходи по основу утрошка горива, економски код 

412630. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и 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: 02-404-70/19                              

Датум: 25.11.2019.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 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 XII мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  320,00 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: 02-404-71/19                              

Датум: 02.12.2019.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 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 
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набавки за 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за XII мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 160,00 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: 02-404-72/19                              

Датум: 02.12.2019.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, 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 1.16. Привременог 

плана јавних набавки за 2020. годину, за набавку услуге 

„Украшавање града за Нову годину“ 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.250,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке биће 

обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2020.годину, са 

ставке расходи за новогодишње кићење града, 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: 02-404-73/19                              

Датум: 13.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 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 1.23. Привременог 

плана јавних набавки за 2020. годину за набавку услуге 

„Снимање ситуације за пројектовање реконструкције 

дијела локалног пута Росуље-Пребидоли-Горњи Цикоти 

и израда пројекта реконстриусаног дијела пута“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 700,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке биће 

обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2020. годину са 

ставке издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију, економски код 511222. 

 

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: 02-404-75/19                              

Датум: 18.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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21....................................................................................................................................................................................................... 
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 1. Услуге,тачка 1.4 се мијења у дијелу: процијењена вриједност и планирана бруто 

вриједност; оквирни датум покретања и закључења уговора, а  иза тачке 1.31. додаје се нова тачка, па ће да гласи: 

 

Ред. 

Број 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.4. 
Чишћење снијега 

 
9062000-9 12.820,00 15.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

новембар , 

2019 

децембар, 

2019 

Буџет 

412812 

Предвиђено је 

склапање 

оквирног 

споразума за 

дио 2019 и 

цијелу 

2020.годину па 

је узета и  

планирана 

вриједност 

набавке за 

2020.годину 

E-АУКЦИЈА 

1.32. 

Израда елабората 

енергетске ефикасности 

зграде 
 

1.900,00 2.223,00 
Директни 

споразум 

октобар, 

2019 

новембар, 

2019 

Буџет, 

511112  

 
 

УКУПНО: 
 223.331,00 262.275,00      
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II 

 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2019. годину, у дијелу тачке 3. Радова, тачка 3.6 се мијења се: у дијелу врста поступка,  оквирни датум покретања 

и закључења уговора, па ће да 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 

3.6. 

Асфалтирање локалног 

пута Сетихово Равно 

Сетихово и Ковиоц 

44113620-

7 
19.190,00 22.460,00 

Отворени 

поступак 

новембар, 

2019 

децембар, 

2019 

Донација 

Минист. за 

људска права 

и избјеглице 

БиХ 

 

 
 

УКУПНО: 
 

 

619.770,00 

 

713.595,00 
     

 

 

 

III 

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

 

 

Број: 02-404-62/19               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:31.10.2019.год.                          Рато Рајак,дипл.инж.арх.с.р. 
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22........................................................... 
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  „Израда елабората 

енергетске ефикасности зграде “ понудe су доставили 

следећи понуђачи: 

1. „РАДИС“ ДОО ИСТОЧНО САРАЈЕВО на 

износ од                 1.650,00 КМ без ПДВ-а 

2. „КОНТУРА“ ДОО ТРЕБИЊЕ на износ од                                  

2.000,00 КМ без ПДВ-а 

3.УНИС-ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, 

ЗАШТИТУ НА РАДУ И ЗАШТИТУ ОД 

ПОЖАРА-ИСТОЧНО САРАЈЕВО-ПАЛЕ  на 

износ од                     2.625,00 КМ без ПДВ-а 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понудa утврђено је 

приспјеле понуде испуњавају услове у складу са 

тендерском докомунтацијом. Према критерију најниже 

цијене најповољнији понуђач  је „РАДИС“ ДОО 

ИСТОЧНО САРАЈЕВО  и са истим ће се приступити 

закључењу уговора. 

 

III 

 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. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-63/19                              

Датум: 19.11.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
23.................................................................. 

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 отвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-1-2-57-3-27/19 од 25.11.2019.године и у „Службеном 

гласнику БиХ“ број: 78/19  од 29.11.2019.године, а који се 

односи на „Превоз ученика на подручју општине Рудо у 

2020. години“, понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

1. ЈАВНИ ПРЕВОЗ ВЛ.ЋИРОВИЋ МИЛОВАН БЈЕЛО  

БРДО-РУДО, на износ 34.000,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 39.780,00 КМ са ПДВ-ом 

2.  „ИН ТУРС“ ДОО РУДО, на износ 64.050,00 КМ без 

ПДВ-а, односно 74.938,50 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.  

Након отварања и прегледа понуда утврђено је 

да приспјеле понуда испуњавају све услове предвиђене 

тендерском документацијом и заказана је е-аукција. 

Након завршетка е-аукције, а на основу Извјештаја о 

току и заршетку е-аукције стање је остало 

непромијењено, па је најповољнији понуђач ЈАВНИ 

ПРЕВОЗ ВЛ.ЋИРОВИЋ МИЛОВАН БЈЕЛО БРДО-

РУДО на износ 34.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 

39.780,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-66/19 од 26.12.2019.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-

66/19 од 26.12.2019. године 

 

Број: 02-404-66/19                              

Датум: 26.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

доставу понуда за услуге из Анекса II дио Б Закона о 

јавним набавкама – „Пружање адвокатских услуга“ 

понуду је доставила Адвокатска канцеларија: 

1. Адвокатска канцеларија Огњен С. Авлијаш, 

Бијељина на износ од 12.000,00 КМ без 

ПДВ-а, односно 14.040,00 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

  Након отварања и прегледа приспјеле понуде 

утврђено је да понуда у потпуности испуњава услове 

предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 

критерија најниже цијене прихваћена понуда Адвокатске 

канцеларије Огњен С. Авлијаш и са истим ће се 

приступити закључивању уговора. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-67/19 од 03.12.2019.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-

404-67/19 од 03.12.2019. године 

 

Број: 02-404-67/19                              

Датум: 03.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
25.................................................................. 

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 отвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки 

Уговорни орган је  објавио Обавјештење број: 245-1-3-

56-3-26/19 од 20.11.2019.године и у „Службеном 

гласнику БиХ“ бр: 78/19 од 22.11.2019.године, а који се 

односи на „ Набавку стеоних јуница, понуду је доставио 

следећи понуђач: 

1. САМИР ЦИМИРОТИЋ ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ПРОИЗВОЂАЧ, ГРАДИШКА,  на износ од 

56.025,60 КМ без ПДВ-а, односно на износ од 

65.550,00 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 предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем 

САМИРОМ ЦИМИРОТИЋЕМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ПРОИЗВОЂАЧЕМ из Градишке, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-68/19 од 12.12.2019.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-

404-68/19 од 12.12.2019. године 

 

Број: 02-404-68/19                              

Датум: 12.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
26.................................................................. 

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: 
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ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем отвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-1-3-56-3-26/19  од  20.11.2019. године и у Службеном 

листу БиХ број 78/19 од 22.11.2019.године, а који се 

односи на „Асфалтирање локалног пута Сетихово, Равно 

Сетихово и Ковиоц“, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. АД „Романијапутеви“ Соколац на износ од 

19.175,00 КМ без ПДВ-а, односно на износ од  

22.434,75 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 прегледу и оцјени понуда број 02-

404-69/19 од 12.12.2019.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 на веб страници општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

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

404-69/19 од 12.12.2019. године 

 

Број: 02-404-69/19                              

Датум: 12.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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: 

245-7-1-58-3-28/19 од 26.11.2019.године, а који се односи 

на „Набавку горива за потребе општине Рудо у 2020. 

години“, понуду је доставио следећи понуђач: 

1.  „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука , на износ 

од 8.345,36 КМ без ПДВ-а, односно 9.471,15 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 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука, приступи 

закључивању уговора. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-

404-70/19 од 12.12.2019.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: Записник о прегледу и оцјени понуда број:  

   02-404-70/19 од 12.12.2019.године 

 

Број: 02-404-70/19                              

Датум: 12.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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 XII мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 
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1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 290,47 КМ без 

ПДВ-а, односно 339,85 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: 02-404-71/19                              

Датум: 05.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
29.................................................................. 

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 XII мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 144,44 КМ без 

ПДВ-а, односно 169,00 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: 02-404-72/19                              

Датум: 05.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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), 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  „Украшавање града за 

Нову годину “ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „СПЛЕНДОР“ с.п.-ЛЕД расвјета,  Бања Лука, на 

износ од 1.108,94 КМ без ПДВ-а, односно 

1.297,46 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „СПЛЕНДОР“ с.п.-ЛЕД расвјета, 

Бања Лука, испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са понуђачем „СПЛЕНДОР“ с.п.-

ЛЕД расвјета, Бања Лука, 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: 02-404-73/19                              

Датум: 16.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 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 

поступка јавне набавке, а који се односи на „Снимање 

ситуације за пројектовање реконструкције дијела 

локалног пута Росуље-Пребидоли-Горњи Цикоти и 

израда пројекта реконструисаног дијела пута“, понуду је 

доставио следећи понуђач: 
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1. „ГЕОНОВО“ ДОО Источно Ново Сарајево, на 

износ 700,00 КМ без ПДВ-а, односно 819,00 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 

„ГЕОНОВО“ ДОО Источно Сарајево, приступи 

закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у “Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-75/19                              

Датум: 23.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
32.................................................................. 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број  

4/17 и 8/17), по захтјеву Ветеринарске амбуланте „Саво“ 

Рудо, бр.248/19, 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  2000,00 КМ, на име трошкова епизоотиолошког 

испитивања на подручју општине Рудо,  због присуства 

векторских(заразних)  болести  оваца (Пироплазмоза и 

Анаплазмоза) . 

II 

               Наведена средства , са позиције „415-228-

заштита животиња“, уплатити на рачун Ветеринарске 

амбуланте „Саво“ ,бр.562-006-812 64042-18-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: 02-40-194/19                             

Датум: 12.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
33.................................................................. 
 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  Јаркоч 

Мунира  повратника у село Гаочићи  ,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 

  Јаркоч Муниру  - повратнику у  село Гаочићи , 

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

на име помоћи  за набавку материјала за 

завршетак(подови и санитарни чвор) породичног 

стамбеног објекта у Гаочићима, у коме живи са 

супругом. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

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

рачун именованог , бр. 562-006-81570067-48- Н ЛБ 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: 02-40-202/19                              

Датум: 26.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
34.................................................................. 
 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 Љубице 

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Љубици Мићевић из Рудог (ЈМБГ 

0410956177654),  одобравају се новчана средства, у 

износу од  700,00 КМ, на име помоћи  за  опремање једне 

просторије  породичног стамбеног објекта за потребе  

одгоја двоје дјеце,чији је хранитељ.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “  буџетска 

резерва“ , уплатити на рачун именоване, бр. 562-006-

80851560-35-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: 02-40-192/19                              

Датум: 04.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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35.................................................................. 
 На основу чл. 67.став1.алинеја 5. и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17 и 8/17), по захтјеву за рефундацију средстава 

Поњопривредне задруге „Увац-Рудо“п.о. бр.554/19 од 

05.12.2019.године,  Начелник општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  Одобравају се  новчана средства, на име 

рефундације 30% плате  приправника Вилотић Николе, 

дипл.инж.пољопривреде ,запосленог у ПЗ „Увац-

Рудо“п.о. , у мјесечном износу од 246,27 КМ .  

 

II 

Рефундација ће се вршити у периоду од 

22.07.2019. године па до 21.07.2020. године , што укупно  

за 12 мјесеци  износи  2.955, 24 КМ . 

 

 III 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „ 416-146 капиталне помоћи породици, 

дјеци и омладини “, уплаћивати на жиро рачн 

подносиоца захтјева  бр.562-006 81121891- 59 -НЛБ 

банка. 

 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: 02-123-9/19                              

Датум: 11.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
36.................................................................. 
 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  Ђуровић 

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Ђуровић Немањи из  Рудог (ЈМБГ 

1911986793417),  одобравају се новчана средства, у 

износу од  800,00 КМ,  на име помоћи  за  санирање 

штете на  властитом путничком возилу . 

Именовани је, ради одласка у матични уред 

Стргачина( у својству матичара), дана 29.11.2019.године, 

властито возило  користио  у службене сврхе  када се , 

због клизавог коловоза, десила саобраћајна незгода и 

возило је оштећено. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције “  буџетска 

резерва“ , према предрачуну, уплатити на рачун  ЗР 

“Владимир“  вл. Марка Мићевића, бр. 

5620068025320615-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: 02-40-203/19                              

Датум: 27.12.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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