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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIV Рудо, 14. септембар  2020. године Број 6 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

1.................................................................. 
На основу члана 39. 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), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У   

o отпису камате  корисницима кредите из средстава 

буџета општине Рудо одобрених за подстицај 

економског развоја  

 

 

Члан  1. 

 Овом Одлуком уређују се услови за отпис камате 

корисницима кредита из средстава буџета општине Рудо 

одобрених за подстицај економског развоја. 

 

Члан 2. 

 Право на отпис камате имају сви дужници 

корисници кредита, из средстава буџета општине Рудо, 

одобрених за подстицај економског развоја који су већ 

измирили или измире своју основну обавезу (главницу 

кредита) закључно са 30.06.2021. године. 

Корисници кредита из претходног става, који 

поред основне обавезе дугују и евентуалне судске 

трошкове настале у поступку принудне наплате, 

обавезни су да поред основне обавезе измире и те судске 

трошкове закључно са 30.06.2021. године. 

  

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине да предузме 

све радње у циљу реализације ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Број: 01-022-56/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

 

 

 

2.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 98/16) и члана 36. Статута општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“, 

број: 5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 11.09.2020. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о давању у закуп брода „Водени Ћиро“  

 

 

Члан 1. 

 Брод  „Водени Ћиро“ са пратећом опремом и 

пристаништима који је додјељен на коришћење Јавној 

установи за туризам и спорт Рудо Одлуком о изузимању 

и додјели на привремено коришћење брод „Водени 

Ћиро“ („Службени гласник општине Рудо“ број:17/13), 

изузима се од ове јавне установе. 

Имовина из предходног става ће се, на основу 

јавног огласа путем прикупљања писмених понуда, дати 

у закуп заинтересованом правном или физичком лицу 

ради стављања брода у фукцију пловидбе и 

експлоатације. 

 

Члан 2. 

Период закупа је 5 година уз могућност 

продужења уговора.  

 

Члан 3. 

Критерији за избор приспјелих понуда биће број 

радника који се планирају запослити, висина улагања у 

уређење брода и пристаништа, висина закупнине и 

повољности за општину Рудо приликом кориштења 

брода.   

 

Члан 4. 

Пловидба бродом „Водени Ћиро“ у току трајања 

закупа може се обављати на лимско-дринском хидро-

акумулационом језеру. 

Матично пристаниште брода за време трајања 

закупног односа је пристаниште „Сетихово“ Рудо на 

коме је закупац дужан држати привезан брод у вријеме 

када исти не користи. 
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Члан 5. 

Брод  „Водени Ћиро“ са пратећом опремом и 

пристаништима ће, након ступања на снагу ове Одлуке а 

све до закључења Уговора о закупу, чувати и одржавати 

Јавна установа за туризам и спорт Рудо, када ће са 

закупцем извршити  комисијску примопредају. 

Комисију из става 1.овог члана чине 

представници Јавне установе за туризам и спорт Рудо, 

закупца и Општине Рудо. 

 

Члан 6. 

За реализацију ове одлуке задужује се начелник 

општине, а што подразумјева: 

- расписивање јавног позива, 

- именовање радног тијела које ће извршити 

оцјену понуда и рангирати приспјеле понуде, 

- именовање Комисије за примопредају из члана 

5. ове одлуке и 

-закључење уговора о закупу са закупцем. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:   01-022-55/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана   

11.09.2020. године, доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О  измјени и допуни Одлуке о додјели на привремено 

коришћење земљишта 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о додјели на привремено коришћење 

земљишта („Службени гласник општине Рудо“ број:5/20) 

у члану 1. став 1. иза броја 1050/1, брише се запета и 

ријеч „уписана“, а додаје се текст „и дио парцеле к.ч. 

1087, обје уписане“.  

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-57/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.97/16 и 36/19), и члана  36. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“ 

број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 11.09.2020. донијела је : 

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање  

секретара Скупштине општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке треба да 

садржи елементе утврђене чланом 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.41/03). 

Општи и посебни услови за избор и именовање 

секретара Скупштине, прописани су Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.97/16). 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ , дневном  листу „Глас 

Српске“ и Телевизији Рудо. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 

од дана објављивања конкурса. 

 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава и предлагање кандидата извршиће 

Комисија за спровођење поступка по конкурсу за избор и 

именовање секретара скупштине општине Рудо. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Broj:01-022-58/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

5.................................................................. 
На основу члана 53. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16), члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 11.09.2020. 

године, д о н и ј е л а   је  
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О Д Л У К У 

О именовању чланова Комисије за спровођење 

поступка по конкурсу за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 Именује се Комисије за спровођење поступка по 

конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Рудо  у следећем саставу: 

1.  Ћировић Велибор,предсједник 

2.  Шеро Енвер,члан  

3.  Никитовић Игор,члан 

4.  Рађен Младен,члан 

5.  Ђуровић Зоран,члан 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је спровођење поступка 

одабира кандидата за именовање Секретара Скупштине 

општине Рудо а што подразумјева: јавно оглашавање, 

пријем пријава, контрола испуњености услова по 

конкурсу, улазни интервју са кандидатима, утврђивање 

редослиједа кандидата на основу њихове стручне 

способности и сачињавање ранг листе кандидата за 

именовање и достављање исте Скупштини општине на 

одлучивање. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.                                          

 

Број:01-022-59/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

6.................................................................. 
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 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о  снабдјевености и квалитету 

воде за пиће на територији општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о снабдјевености и 

квалитету воде за пиће на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-71/20 

Датум: 11.септембар  2020.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 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва 

Републике Српске, сједиште замјеника у Фочи за 

општину Рудо за 2019.годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва 

Републике Српске, сједиште замјеника у Фочи за 

општину Рудо за 2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-51/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

8.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о техничко-материјалном 

стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и 

против-пожарне заштите на територији општине Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о техничко-материјалном 

стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и 

против-пожарне заштите на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-53/20   

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

9.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о стању саобраћаја и 

безбједности саобраћаја на подручју општине Рудо за 

2019.годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о стању саобраћаја и 

безбједности саобраћаја на подручју општине Рудо за 

2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-70/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

10................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о стању у области туризма са 

приједлогом мјера за унапређење туристичке понуде у  

општини Рудо 

 

 

Члан  1. 

  Усваја се Извјештај о о стању у области туризма 

са приједлогом мјера за унапређење туристичке понуде у  

општини Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-72/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

11................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Општинске борачке 

организације  Рудо о утрошку средстава гранта из 

буџета општине Рудо за 2019.годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај Општинске борачке 

организације Рудо о утрошку средстава гранта из буџета 

општине Рудо за 2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-61/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

12................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Ватрогасног друштва Рудо о 

утрошку средстава гранта из буџета општине Рудо за 

2019.годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај  Ватрогасног друштва Рудо о 

утрошку средстава гранта из буџета општине Рудо за 

2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-62/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

13................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја  ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“  Рудо  о утрошку средстава гранта из буџета 

општине Рудо за 2019.годину. 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо о утрошку средстава гранта из буџета 

општине Рудо за 2019.годину. 
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Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-64/20    

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

14................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја  КП „Услуга“ Рудо а.д. о 

утрошку средстава гранта из буџета општине Рудо за 

2019.годину. 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај  КП „Услуга“ Рудо а.д  о 

утрошку средстава гранта из буџета општине Рудо за 

2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-013-74/2 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

15................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Основне школе Рудо о 

утрошку средстава гранта из буџета општине Рудо за 

2019.годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај  ЈУ Оснавна школа Рудо о 

утрошку средстава гранта из буџета општине Рудо за 

2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-67/20   

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

16................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Основне школе „Бошко Буха“ 

Штрпци о утрошку средстава гранта из буџета 

општине Рудо за 2019.годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај  ЈУ Оснавна школа „Бошко 

Буха“ Штрпци о утрошку средстава гранта из буџета 

општине Рудо за 2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-73/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

 

17................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Удружења родитеља са 

четворо и више дјеце Рудо о утрошку средстава 

гранта из буџета општине Рудо за 2019.годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај  Удружења родитеља са 

четворо и више дјеце Рудо о утрошку средстава гранта из 

буџета општине Рудо за 2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-65/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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18................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

11.09.2020. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја  ОО Црвеног крста  Рудо  о 

утрошку средстава гранта из буџета општине Рудо за 

2019.годину 
 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај ОО Црвеног крста Рудо о 

утрошку средстава гранта из буџета општине Рудо за 

2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-63/20 

Датум: 11.септембар  2020.године    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1.................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 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 бројевима  2.11. и 2.12. Плана 

јавних набавки за 2020. годину, за набавку роба: „Дизајн 

и штампа етикета и постера“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.100,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања, 

увезивања и сл., економски код 412731 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 

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:02-404-23/20 

Датум: 16.06.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

2.................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 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  2.13.  Плана јавних 

набавки за 2020. годину, за набавку роба: „Набавка 

амбалаже за сир“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.000,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

издаци за залихе амбалаже, економски код 516144 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 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
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IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:02-404-24/20 

Датум: 16.06.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

3.................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 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 2.17. Плана јавних 

набавки за 2020.годину, за набавку робе: „Набавка 

мултифункцијског штампача“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 505,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

Издаци за набавку рачунарске опреме, економски код 

511335. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-26/20 

Датум: 06.07.2020.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, 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 броје 3.4. Плана јавних набавки 

за 2020. годину, за набавку радова: „Набавка, уградња 

материјала и  остали радови у Улици краља Петра  I 

Ослободиоца“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 3.300,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:02-404-27/20 

Датум: 14.07.2020.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, 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 
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I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним броје 1.31 Плана јавних 

набавки за 2020. годину, за набавку услуга: „Санација 

путног правца Бјељевине-Радожеље, МЗ Стргачина-

општина Рудо“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 4.273,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су од донације општине Нови Град Сарајево, а плаћање 

ће се вршити са ставке издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију путева, 

економски код 511231. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:02-404-28/20 

Датум: 21.07.2020.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, 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 1.32. Плана јавних 

набавки за 2020. годину за набавку  услуга „Санација 

локалног пута на Росуљама изнад стадиона“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.760,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

расходи за одржавање осталих објеката (путеви), 

економски код 412520. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

преговарачког поступка без објаве обавјештење о 

набавци, члан 21.  тачка д)  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:02-404-30/20 

Датум: 05.08.2020.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 3.5. Плана јавних 

набавки за 2020. годину, за набавку радова: 

„Реконструкција зграде  дома културе“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 95.630,00 КМ.  

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију  образовних и научних институција, 

економски код 511223 и из средстава Развојног програма 

Уједињених нација  (UNDP) на основу споразума између 

Развојног програма Уједињених нација и општине Рудо о 

имплементацији пројекaта интегрисаног локалног 

развоја. 

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. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-31/20 

Датум: 13.08.2020.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, 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 3.6.  Плана јавних 

набавки за 2020. годину, за набавку радова на: 

„Реконструкција Улице краља Петра I ослободиоца-

додатни радови“. Ови радови представљају додатне 

радове – Улице краља Петра I ослободиоца повјерених 

добављачу А.Д. „Романијапутеви“ Соколац према 

Уговору бр.02-404-24/19 од 29.07.2019. године, а према 

раније спроводеном отвореном поступку јавне набавке. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 12.590,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке су 

обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2020.године,  са 

ставке издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију, економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

преговарачког поступка без објаве обавјештење о 

набавци, члан 24. став 1. тачка а)  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:02-404-32/20 

Датум: 14.08.2020.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, 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 1.21. Плана јавних 

набавки за 2020. годину за набавку  услуга „Одржавање 

локалних путева“. 

  

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 6.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

расходи за одржавање осталих објеката (путеви), 

економски код 412520. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

преговарачког поступка без објаве обавјештење о 

набавци, члан 21.  тачка д)  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:02-404-33/20 

Датум: 17.08.2020.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, 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 броје 3.7. Плана јавних набавки 

за 2020. годину, за набавку радова: „Изградња јавне 

расвјете у насељу Гојава-општина Рудо“. 
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II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 5.900,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

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:02-404-34/20 

Датум: 20.08.2020.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, 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 роба „Дизајн и 

штампа етикета и постера“, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. ГР „ШТАМПАРИЈА“Миле Шука с.п. Соколац, 

на износ од 1.100,00 КМ без ПДВ-а, односно  на 

износ 1.287,00  КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава услове у складу са 

тендерском документацијом и да са се са понуђачем ГР 

„ШТАМПАРИЈА“Миле Шука с.п. приступи закљчивању 

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. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

  

Број:02-404-23/20 

Датум: 22.06.2020.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 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 роба „Набавка 

амбалаже за сир“, понуду је доставио следећи понуђач: 

1. BERRY SUPERFOS BALKAN doo, Грчаница, на 

износ од 1.046,81 КМ без ПДВ-а, односно  на 

износ 1.224,77  КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава услове у складу са 

тендерском документацијом и да са се са понуђачем 

BERRY SUPERFOS BALKAN doo приступи закљчивању 

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. 

 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   6/20      14.9.2020.                                  Страна   

 

11 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у  „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а 

 

Број:02-404-24/20 

Датум: 22.06.2020.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 

(„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: 

245-1-2-19-3-10/20 од 14.05.2020.године и у Службеном 

гласнику БиХ број: 28/20  од 22.05.2020.године, а који се 

односи на „Превоз ученика у школској 

2020/2021.години“, понуде су доставили следећи 

понуђачи: 

1. „Ин турс“ доо Рудо 

2. ЈП  „Ћировић Милован“ с.п. Бијело Брдо-Рудо 

 

II 

Након отварања и прегледа  приспјелих понуда 

утврђено је да понуда ЈП  „Ћировић Милован“ с.п. Бијело 

Брдо-Рудо није прихватљива и одбацује се   у складу са 

чланом 68. став (1), јер је кандидат лажно представио 

информације које су доказ испуњења услова из члана 50. 

ЗЈН.  

III 

 

Понуда „Ин турс“ доо Рудо је испунила све 

услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 

основу критерија најниже цијене прихваћена као 

најповољнија на износ од 62.952,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 73.653,84 КМ са ПДВ-ом. 

 

IV 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-20/20 од 08.07.2020. године саставни је дио ове 

Одлуке. 

 

V 

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. 

VI 

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-

20/20 од 08.07.2020. године 

  

Број:02-404-20/20 

Датум: 08.07.2020.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, 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 „Набавку 

мултифункцијског штампача“, понуду је доставио 

следећи понуђач: 

1. „DRINEX“ ДОО, Горажде,  на износ 504,28 КМ 

без ПДВ-а, односно на износ од 590,00 КМ са 

ПДВ-ом 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „DRINEX“ ДОО, Горажде испуњава 

све услове у складу са тендерском документацијом и да 

се са истим  приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број:02-404-26/20 

Датум: 08.07.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   6/20      14.9.2020.                                  Страна   

 

12 

15.................................................................. 
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  набавку радова „Набавка, 

уградња материјала и  остали радови у Улици краља 

Петра I Ослободиоца“, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. КП „УСЛУГА“ АД Рудо,  на износ од  3.280,20 

КМ без ПДВ-а, односно  на износ 3.837,83  КМ 

са ПДВ-ом 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава услове у складу са 

тендерском документацијом и да са се са понуђачем КП 

„УСЛУГА“ АД Рудо приступи закључивању уговора.  

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а 

 

Број:02-404-27/20 

Датум: 16.07.2020.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 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 услугу „Санације путног 

правца Бјељевине-Радожеље, МЗ Стргачина-Општина 

Рудо, “ понуду је доставио слиједећи понуђач: 

1. ЗГР „С & Д“ Рудо, на износ  од 5.000,00 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 у складу са 

тендерском документацијом и да се са  понуђачем  је ЗГР 

„С & Д“ Рудо приступи закључивању Уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

  

Број:02-404-28/20 

Датум: 23.07.2020.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), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на набавку 

радова „Изградња јавне расвјете у насељу Гојава-

општина Рудо“, понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „СИМИНГ ТРАДЕ“ ДОО, Фоча,   на износ 

5.892,22  КМ без ПДВ-а, односно на износ од 

6.893,90  КМ са ПДВ-ом 
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II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „СИМИНГ ТРАДЕ“ ДОО, Фоча 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са истим  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“. 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а 

 

Број:02-404-34/20 

Датум: 21.08.2020.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, 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: 

 

 

О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се 

односи на услуге  „Одржавање локалних путева“, на 

преговоре је позван Извршилац услуге „Сила“ ДОО Рудо. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након разматрања понуде и завршених 

преговора утврђено је да је понуђач „Сила“ДОО Рудо 

испуњава услове предвиђене тендерском документацијом 

те је на основу критерија најниже цијене и завршених 

преговора прихваћена понуда„Сила“ ДОО Рудо са 

понуђеном цијеном 5.996,00 КМ без ПДВ-а, односно 

7.015,32 КМ са ПДВ-ом.  

 

III 

Записник о преговарању број 02-404-33/20 од 

18.08.2020.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 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ и веб 

страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-33/20 

Датум: 18.08.2020.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 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: 

 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се 

односи на радове „Реконструкција Улице краља Петра I 

ослободиоца-додатни радови“, на преговоре је позван 

Извођач радова А.Д. „Романијапутеви“ Соколац коме је 

повјерен Уговору бр.02-404-24/19 од 29.07.2019. године 

према раније спроводеном отвореном поступку јавне 

набавке. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након разматрања понуде и завршених 

преговора утврђено је да је понуђач А.Д. 

„Романијапутеви“ Соколац испуњава услове предвиђене 

тендерском документацијом те је на основу критерија 

најниже цијене и завршених преговора прихваћена 

понуда А.Д. „Романијапутеви“ Соколац са понуђеном 

цијеном 12.590,00 КМ без ПДВ-а, односно 14.730,30 КМ  

са ПДВ-ом.  

 

III 

Записник о преговарању број 02-404-32/20 од 

18.08.2020.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 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ и веб 

страници општине Рудо. 
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ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-32/20 

Датум: 18.08.2020.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 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: 

 

 

О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се 

односи на услуге  „Санације локалног пута на Росуљама 

изнад стадиона“, на преговоре је позван Извршилац 

услуге „Сила“ доо Рудо. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након разматрања понуде и завршених 

преговора утврђено је да је понуђач „Сила“доо Рудо 

испуњава услове предвиђене тендерском документацијом 

те је на основу критерија најниже цијене и завршених 

преговора прихваћена понуда„Сила“ доо Рудо са 

понуђеном цијеном 1.755,00 КМ без ПДВ-а, односно 

2.053,35 КМ са ПДВ-ом.  

 

III 

Записник о преговарању број 02-404-30/20 од 

06.08.2020.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 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ и веб 

страници општине Рудо. 

 

Број:02-404-30/20 

Датум: 06.08.2020.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), разматрајући захтјев за помоћ  Пељто Зијада  

повратника у село Опутницу, 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 

  Пељто Зијаду  - повратнику у  село Опутницу , 

одобравају се новчана средства, у износу од  718,51 КМ, 

на име помоћи  за прикључење изграђеног стамбеног 

објекта на електро мрежу. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

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

рачун ЗП „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ А.Д. Пале  број: 

562-012-00002669-48 НЛБ банка по предрачуну број 42-

07/2020. 

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: 02-40-47/20  

Датум: 27.07.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

22.................................................................. 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец мај 2020. године (организациони 

код 0 080 130), у износу од 1.357,00 КМ, са конта 511200 

– Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката износ од 1.357,00 КМ на 

конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда 

и објеката износ од 409,00 КМ (Комисија за пријем – 

зграда колективног становања) и на конто 415200 – 

Остали капитални грантови појединцима износ од 948,00 

КМ (Камере за надзор за Полицијску станицу Рудо).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 
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Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-6/20 

Датум: 27.07.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

23.................................................................. 
 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 јун 2020. године (организациони 

код 0 080 130), у износу од 20.290,00 КМ, са конта 

511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката износ од 

20.290,00 КМ на конто  415200 – Остали капитални 

грантови у земљи износ од 20.290,00 КМ (АПЦУ 

суфинансирање возила за Задругу у износу од 3.290,00 

КМ и УНДП пројекат уређења инфраструктуре у износу 

од 17.000,00 КМ).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-7/20 

Датум: 29.07.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

24.................................................................. 
 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 јул 2020. године (организациони 

код 0 080 130), у износу од 1.840,00 КМ, са конта 511200 

– Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката износ од 590,00 КМ на 

конто 511300 – Идаци за набавку постројења и опреме 

износ од 590,00 КМ (набавка штампача), и са конта 

372200 – Буџетска резерва (организациони код 9 999 999) 

изнод од 1.250,00 КМ на конто 416129 – Остале текуће 

дознаке грађанима 1.250,00 КМ (помоћ за покривање 

црквене куће у Соколовићима износ од 1.000,00 КМ и 

помоћ удружењу подводних активности „Рееф“ за 

завршетак регистрације удружења у износу од 250,00 

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: 02-403-8/20 

Датум:18.08.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

25.................................................................. 
 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 јул 2020. године (организациони 

код 0 080 130), у износу од 6.354,00 КМ, са конта 511200 

– Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката износ од 6.354,00 КМ на 

конто 511300 – Идаци за набавку постројења и опреме 

износ од 200,00 КМ (набавка усисивача) и  на конто 

415249 – Остали капитални грантови у земљи износ од 

6.154,00 КМ (учешће општине по пројекту набавка 

јуница).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-9/20 

Датум: 26.08.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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26........................................................................................................................................................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 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 2020. годину 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 3.радови , иза тачке 3.2. додајe се новa тачке  којa гласи: 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

3.3. 
Израда прелаза преко 

канала Росуље 
 1.875,00 2.200,00 

Директни 

споразум 

мај, 

2020 

мај, 

2020 

Буџет 

511233 
 

  

УКУПНО: 

 

357.677,00 418.490,00 

 

 

 

II 

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

  

Број:02-404-21/20 

Датум: 26.05.2020.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 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 2020. Годину 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 1.Услуге, иза тачке 1.30. додајe се новa тачке  којa гласи: 
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Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.31. 

Санација путног правца 

Бјељевине-Радожеље, МЗ 

Стргачина-општина Рудо 

 4.273,00 5.000,00 
Директни 

споразум 

јул, 

2020 

јул, 

2020 

Донација 

општина 

Нови Град 

511231 

 

 УКУПНО:  219.294,00 256.567,00      

 

II 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 2. Робе, иза тачке 2.16. додајe се новa тачке  којa гласи: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.17. 

Набавка 

мултифункцијског 

штампача 
 

505,00 590,00 
Директни 

споразум 

јул, 

2020 

јул, 

2020 

Буџет 

511335  

 УКУПНО:  85.764,00 100.297,00      

 

III 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 3.радови , иза тачке 3.3. додајe се новa тачке  којa гласи: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

3.4. 

Набавка, уградња 

материјала и  остали 

радови у Улици краља 

Петра  I Ослободиоца 

 3.300,00 3.860,00 
Директни 

споразум 

јул, 

2020 

јул, 

2020 

Буџет 

511200 
 

  

УКУПНО: 

 

360.977,00 422.350,00 

 

 

IV 

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

 

Број:02-404-25/20 

Датум: 06.07.2020.год.                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                          Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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28..................................................................
 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),  по захтјеву   ЈУ 

Центар за социјални рад Рудо, бр.01-530-574/20 од 

13.08.2020.године , Начелник општине Рудо, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији  и систематизацији радних мјеста Јавне 

установе  Центар за социјални рад Рудо 

 

 

I 

  Даје се сагласност на  Правилник о унутрашњој 

организацији  и систематизацији радних мјеста Јавне 

установе  Центар за социјални рад Рудо,  бр.01-530-

574/20  од 13.08.2020 године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „ Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-023-1/20                                                    
Датум: 26.08.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

29..................................................................  
На основу члана 67. став 5. Статута општине 

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

8/17),  Начелник општине Рудо,   д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

I 

 ОДОБРАВА  се пренос средстава , у износу од 

128.510,00 КМ , са     фонда 05 на фонд 01, ради даљег 

планирања и трошења средстава  која су дозначена на 

име сузбијања  последица пандемије КОВИД 19. 

 

II 

За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

III 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-022-54/20 

Датум: 07.09.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

30..................................................................  
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 ЈУ ОШ „Рудо“ бр.69/20 од 

01.06.2020.године , 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 500,00КМ, на име помоћи у финансирању трошкова 

организације матурске вечери ученика деветог разреда 

ОШ „Рудо“.  

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „помоћ ђацима и студентима (416-

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

006-00002932-38- НЛБ банка. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-32/20 

Датум: 03.06.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

31..................................................................  
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5.  и  88.Статута 

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

8/17), рјешавајући по молби за новчану помоћ Милана 

Јањића из Ресића, општина Рудо, Начелник општине 

Рудо,  д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

 Милану Јањићу из Ресића, одобравају се новчана 

средства у износу од 150,00 КМ, на име помоћи за 

реализацију пројекта „Укључивање младих у 

спелеолошка истраживања“.  

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „текуће помоћи  416-129“, уплатити на 

рачун подносиоца захтјева, бр.562-006-81511438-74  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: 02-40-45/20 

Датум: 23.07.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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32.................................................................. 
 На основу члана 67. став 5. Статута општине 

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

8/17),  Начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од 100,00 КМ по ученику, на име новчане помоћи за 26 

ученика првог разреда основних школа Рудо и Штрпци, 

за школску 2020/2021-у годину. 

 

II 

 Наведена средства  , са буџетске позиције  

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

исплатиће се преко благајне Општинске  управе . 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-68/20 

Датум: 28.08.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

33.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. и чл.88 

.Статута оштине Рудо („Службени гласник  општине 

Рудо“ број: 4/17 и 8/17),  Начелник општине Рудо,            

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од 800,00 КМ,  на име награда за четири ученика из ОШ 

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

који су проглашени ученицима генерације школске 

2019/20-е године. 

 

II 

 Наведена средства  , са буџетске позиције  

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

исплатиће се преко благајне Општинске  управе , у 

износу од по 200,00 КМ- Ласица Дарији (ОШ Рудо),  

Ћировић Дуњи (ОШ „Бошко Буха“ Штрпци) и Станчић 

Алекси и Ћировић Саши   (СШЦ „Рудо“). 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-022-53/20 

Датум: 03.07.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

34..................................................................  
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 Српске православне црквене општине 

у Рудом, Начелник општине Рудо,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 1. 000,00 КМ , на име помоћи Српској православној 

црквеној општини у Рудом за завршетак радова-

покривање црквене куће, која се налази при храму 

Светих мученика Јасеновачких у Соколовићима, 

општина Рудо. 

 

II 

Уплата одобрених средстава  извршиће се на 

рачун грађевинског стоваришта, преко ког ће се набавити 

потребан материјал (број рачуна ће се накнадно 

доставити), из средстава буџетске резерве. 

 

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. 02-40-48/20 

 Датум: 11.08.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

35..................................................................  
На основу члана 59.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи   (Службени гласник Републике 

Српске бр.97/16 и 36/19) , разматрајући захтјев за помоћ 

Удружења подводних активности „РЕЕФ“ Рудо,  

Начелник општине Рудо,  д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 Удружењу подводних активности „Рееф“ Рудо, 

ОДОБРАВАЈУ СЕ  новчана средства, у износу од  250,00 

КМ, на име помоћи за плаћање судских обавеза за 

завршетак регистрације удружења. 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   6/20      14.9.2020.                                  Страна   

 

20 

II 

Наведена средства, из буџетске резерве, 

уплатити на рачун лица за заступање Ракић Миодрага 

број: 5521153147448197, отворен код Аддико банке Бања 

Лука. 

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: 02-40-49/20                                                         
Датум: 11.08.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

36..................................................................  
На основу члана 59.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи   (Службени гласник Републике 

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

Милана из Рудог, општина Рудо за новчану помоћ за 

лијечење сина ,  Начелник општине Рудо,  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 Јојевић Милану из Рудог, општина Рудо, 

ОДОБРАВАЈУ СЕ  новчана средства, у износу од  1.000 

КМ, на име помоћи за лијечење сина Јојевић Страхиње. 

 

II 

Наведена средства, из буџетске резерве, 

уплатити на рачун лица Јојевић Страхиње број: 562 006 

814 602 4214, отворен код НЛБ банке. 

 

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:02-40-56/20                                                        
Датум: 29.07.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

37.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев 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  , повратнику у  село Прибишићи  , 

одобравају се новчана средства у износу од  250,00 КМ, 

на име помоћи  за прикључење на електро мрежу 

новосаграђеног стамбеног објекта.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима 416-123“ , уплатити на 

рачун именованог , бр. 161-3000041362795-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: 02-40-37/20 

Датум: 19.08.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

38.................................................................. 
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88.Статута општине 

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

разматрајући захтјев за помоћ  Сврака Смаила   

повратника у село Грабовик ,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 

  Сврака Смаилу   , повратнику у  село Грабовик   

, одобравају се новчана средства у износу од  1.500,00 

КМ, на име помоћи  за санацију штете на породичном 

стамбеном објекту који је, дана 18.06.2020.године,  

изгорио у пожару  .  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима 416-123“ , уплатити на 

рачун именованог , бр. 338-7302565734097 –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: 02-40-38/20 

Датум: 29.07.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 

ФИНАНСИЈЕ, ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

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

ОПШТИНА РУДО 

-Одјељење за привреду, финансије, 

 просторно уређење и инспекцијске послове- 

Број: 03-372-6/20 

Датум: 23.06.2020.године 

 

О  Г  Л  А  С 

 

Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општине Рудо, на 

основу рјешења број 03-372-6/20 од 23.06.2020. године, 

извршило је у Регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број 1, књига бр. 

I упис промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице 

за управљање зградом у улици Драгољуба Драже 

Михајловића број 33., 35. и 37.- Рудо, сљедећим 

подацима: 

Нови заступник Заједнице за управљање зградом 

у улици Драгољуба Драже Михајловића број 33., 35. и 

37.- Рудо са даном овог уписа је Бојовић Драган, умјесто 

ранијег Кастратовић Живорада. 

                                               

    НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  

                   Чолић Гордана, дипл.ецц.с.р. 
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17. Одлука о избору најповољнијег понуђача        17/12 

18. Одлука о избору најповољнијег понуђача        18/13 

19. Одлука о избору најповољнијег понуђача        19/13 

20. Одлука о избору најповољнијег понуђача        20/14 

21. Одлука о додјели новчане помоћи         21/14 

22. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника      22/14 

23. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника      23/ 15 

24. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника      24/15 

25. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника      25/15 

26. Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2020.годину    26/16 

27. Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2020.годину    27/16 

28. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији  

 радних мјеста ЈУ Центар за социјални рад Рудо       28/18 

29. Одлука            29/18 

30. Одлука о одобравању средстава         30/18 

31. Одлука о одобравању средстава         31/18  

32. Одлука о одобравању новчаних средстава        32/19 

33. Одлука о одобравању новчаних средстава        33/19 

34. Одлука о одобравању новчане помоћи        34/19  

35. Одлука о одобравању новчане помоћи        35/19 

36. Одлука о одобравању новчане помоћи        36/20 

37. Одлука о одобравању новчане помоћи        37/20 

38. Одлука о одобравању новчане помоћи        38/20 

             

   

 

 

  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦ. ПОСЛОВЕ 

1. Оглас о оснивању заједнице етажних власника „Потковица“     1/18 

 


