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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година IX Рудо, 20. октобар  2015. године Број 10 

 

 

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

1.................................................................... 
На основу члана 43. став 1. алинеја 8 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Начелник 

општине Рудо, дана 20.10.2015. године, д о н о с и 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

        У члану 19. Правилника  о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста  

Општинске управе Рудо („Службени гласник Општине 

Рудо“ број: 8/15), Прилог- 02 Описи послова Одјељења за 

привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове, Прилог-02.5 Одсјек за инспекцијске послове  и 

комуналну полицију, радно мјесто под редним бројем 7: 

Комунални полицајац-службеник четврте категорије, у 

опису послова радног мјеста иза алинеје 5. додаје се 

алинеја 6. која гласи: 

„ –води локални адресни регистар (за једног 

извршиоца),“. 

 

       Досадашња алинеја 6. постаје алинеја 7. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 19. Прилог -03 Описи послова Одјељења 

за општу управу и друштвене дјелатности, Прилог-03.5 

Одсјек за пружање услуга грађанима, радно мјесто под 

редним бројем 2 : Самостални стручни сарадник – 

администратор за рачунарску мрежу-службеник пете 

категорије другог звања, опис послова радног мјеста, 

мијења се и гласи: 

„- стара се о несметаном раду и одржавању постојеће 

мреже, како локалне, тако и ван мреже (веза према  

 

 

 

истуреним мјесним канцеларијама, IDDEEA, централној 

бази за матичаре и изборној комисији), 

-поставља правила за употребу локалних и мрежних 

ресурса, 

-обавља послове доменског администратора- управљање 

корисничким налозима 

(додавање, одузимање, ажурирање корисничких налога  и 

ресетовање лозинки), 

-стара се о изради резервних копија података- backup-a, 

-стара се о сигурности и безбједности рачунарске мреже, 

-врши инсталацију и тестирање новог hardware и 

software, 

-пружа техничку подршку корисницима система, даје 

упутства, врши обуку и дијагностикује и рјешава 

проблеме, 

-пружа техничку подршку корисницима код кориштења 

намјенских  software  -DocuNova и Finova, 

-стара се о проширењу и унапређењу постојеће мреже 

(hardware и software), 

-рјешава застоје у систему, санира мање кварове и 

одржава ИТ опрему, 

-подноси извјештај о стању информационог система и 

његовом кориштењу, израђује препоруке у складу са 

техничким потребама управе, начелнику Одјељења, 

-врши ажурирање и одржавање општинске веб странице, 

-припрема и осигурава доступност водича, брошура и 

инфо летака, 

-пружа помоћ грађанима код сачињавања поднесака и 

попуњавања прописаних образаца, 

-пружа информације о општинским службама, врши 

издавање формулара и других докумената за које је 

овлаштен, 

-обавља и друге послове по налогу начелника 

Одјељења.“ 

Члан 3. 

 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-12-3/15 

Датум: 20.10.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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2.................................................................... 
На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Начелник 

општине Рудо, дана 20.10.2015.године, д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И 

НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РУДО 

 

Члан 1. 

У Правилнику  о платама и накнадама 

запослених радника у  Општинској управи  Рудо 

(„Службени гласник Општине Рудо“ број:12/12, 17/13, 

5/14 и 13/14), у цјелокупном тексту Правилника, у 

одговарајућем падежу, ријечи: „Центар за пружање 

услуга грађанима“замјењује се ријечима: „Одсјек за 

пружање услуга грађанима“. 

 

Члан 2. 

 У члану 10. Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности, Одсјек за општу управу и 

друштвене дјелатности, под редним бројем: 3. радно 

мјесто: Виши стручни сарадник за друштвене 

дјелатности, у рубрици: коефицијент, број: „6,50“ 

замјењује се бројем: „7,20“.   

            

Члан 3. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-020-14/15 

Датум: 20.10.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

3.................................................................... 
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 септембар  2015. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 8.200,00 КМ, 

са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (6.600,00 

КМ) на конто 415219 – Остали текући грантови 

непрофитним субјектима у земљи (6.600,00 КМ – 

Удружење „МОСТ“ опремање МЗ), са конта 372200 – 

Буџетска резерва (1.600,00 КМ) на конто 415214 – 

Текући грантови вјерским организацијама и удружењима 

(900,00 КМ – Помоћ за реконструкцију цркве на Паштан 

брду) и на конто 416129 – Остале текуће дознаке 

грађанима које се исплаћују из буџета републике, 

општина и градова (700,00 КМ – за набавку школског 

прибора за ђаке првог разреда).  

 

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: 02-403-1-6/14 

Датум: 29.09.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

4.................................................................... 
 На основу чл. 43. став 1. алинеја 5. и 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ) и 

члана 2.Одлуке о висини накнаде за ангажовање 

добровољних ватрогасаца (Службени гласник општине 

Рудо бр.9/13), Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

  Одобравају  се  новчана средства , на име 

накнаде за учешће у акцијама  гашења пожара на 

Раванцима и у Даниловићима,у периоду од 07.08.2015.- 

09.08.2015.године, у износу од 612,50 КМ. 

 

II 

Право на накнаду имају чланови Добровољне ватрогасне 

јединице Рудо : 

1. Жељко Старовлах -227,50 КМ, бр.рачуна 562-006-

81287909-03 

2.Милорад Крсмановић -168,00 КМ , бр.рачуна 562-006-

81268758-32 

3.Марко Жилић -129,50 КМ, бр.рачуна 562-006-

81287949-77 

4.Немања Ђуровић -49,00 КМ , бр.рачуна 562-006-

81261174-86 

5.Милош Буква-38,50 КМ, бр.рачуна 562-012-30000029-

09 (партија -29 00136423) 

 

 III 

 Наведена средства , исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције  „елементарне 

непогоде“. 

 

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“. 
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Број: 02-40-134/15 

Датум: 24.09.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

5.................................................................... 
 На основу чл. 43. став 1. алинеја 5. и 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ),  

Начелник општине Рудо , д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

  Одобравају  се  новчана средства, у износу од  

700,00 КМ, на име помоћи у набавци школског прибора и 

уџбеника за ученике основних школа Рудо и Штрпца, за 

школску 2015-2016-у годину. 

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције  „буџетска резерва“(416-129) , уплатити 

на  рачун ЗТР „Напредак“ Рудо бр.562-006-00000979-77. 

 

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: 02-022-41/15 

Датум: 22.09.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

6.................................................................... 
На основу чл. 43. став 1. алинеја 5. и 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13), 

разматрајући захтјев за помоћ Миље Грабовчић из 

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

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Одобравају  се  новчана средства, у износу од  

1518,00 КМ, на име помоћи за изградњу куће Миљи 

Грабовчић из Међурјечја . 

 

II 

 Навeдена средства опредјељују се  за набавку 2,5 

тоне цемента и 1080 комада опекарског блока, димензија 

20x20x25 цм. 

 

III 

 Средства , из тачке I овог рјешења, исплатити са 

позиције  „остале помоћи појединцима “(416-129) , тако 

што ће се извршити реалокација средстава са позиције 

„текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима“ (416-

123) и  уплатити на  рачун СЗТУР „Миленијум промет“ 

бр.562-006-8123209717, власништво Симић Гордане.  

 

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: 02-40-156/15 

Датум: 24.09.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

7.................................................................... 
Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Н а ч е л н и к- 

Број:02-40-143/15 

Датум: 07.09.2015.године 

 

 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике Српске“ број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Одлуке о усвајању буџета 

општине Рудо за 2015.годину („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 14/15), Начелник општине Рудо, д о 

н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о исплати средстава за обезбјеђење зимнице 

 

I 

Одобрава се исплата средстава за обезбјеђење 

зимнице радницима Општинске управе Рудо за 

2015.годину, у појединачним износима од  по 110,00 КМ. 

 

II 

 Средства за исплату из тачке I ове одлуке, 

обезбјеђена су у буџету општине Рудо за 2015.годину,  

конто 411223- расходи за зимницу Општинске управе 

Рудо. 

  

III 

 За исплату из тачке I, задужује се Одјељење за 

привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове, Одсјек за привреду, финансије и просторно 

уређење Општинске управе Рудо. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

ДОСТАВЉЕНО:     

1.Одјељење за привреду, финансије,          

просторно уређење и инспекцијске 

послове 

2. У спис и 

3.А/А      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) и члана 13. 

Правилника о јавним набавкама роба,услуга и радова 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 1/15 и 8/15), 

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 за набавку услуга Контролу и технички 

надтор над извођењем радова на Асфалтирању локалних 

путева на подручју општине Рудо у 2015.години. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 4.800,00 КМ. 

Предметна набавка није планирана Планом 

набавки за 2015.годину. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину са ставке, 

издатци за инвестиционо одржавање зграда и објеката, 

економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног поступка..Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

самостални стручни сарадник за јавне набавке и 

инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-22/15 

Датум: 11.08.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

9.................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним 

набавкама       (Службени гласник БиХ број: 39/14) и 

члана 49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст     ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на пружање услуге 

„Контрола и технички надзор над извођењем радова -

Асфалтирање локалних путева у општини Рудо у 

2015.години“, понуде су доставили слиједећи понуђачи: 

1. Предраг Благојевић из Вишеграда на износ од 

4.000,00 КМ без припадајућих пореза и 

доприноса, и  

2. Богдан Ђукановић из Вишеграда на износ од 

4.800,00 КМ без припадајућих пореза и 

доприноса. 

 

Члан 2. 

Након разматрања приспјелих понуда утврђено 

је да су све приспјеле понуде испуниле услове 

предвиђене захтјевом за достављање понуда бр.: 02-404-

21/15 од 11.08.2015.године, те је на основу утврђеног 

критеријума-„најнижа цијена“, оцијењено да је 

најповољнији понуђач  Предраг Благојевић из Вишеграда 

са понуђеном цијеном од 4.000,00 КМ без припадајућих 

пореза и доприноса и да се са истим приступи 

закључивању уговора. 

 

Члан 3. 

Против ове Одлуке незадвољна 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. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-22/15 

Датум: 17.08.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14), члана 

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) и 

члана 13. Правилника о јавним набавкама роба,услуга и 

радова („Службени гласник општине Рудо“ број: 1/15 и 

8/15), 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 за набавку услуга Контролу и технички 

надтор над извођењем радова на реконструкцији основне 

школе у Миочу. 
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II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  950,00 КМ. 

Предметна набавка није планирана Планом 

набавки за 2015.годину. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину са ставке, 

издатци за инвестиционо одржавање зграда и објеката, 

економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног поступка..Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

самостални стручни сарадник за јавне набавке и 

инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-21/15 

Датум: 11.08.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

11.................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним 

набавкама       („Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и 

члана 49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на пружање услуге 

„Контрола и технички надзор над извођењем радова - 

Реконструкција основне школе Миоче“, понуде су 

доставили слиједећи понуђачи: 

3. Предраг Благојевић из Вишеграда на износ од 

1.000,00 КМ без припадајућих пореза и 

доприноса, и  

4. Миковић Слободан из Рудог на износ од 916,24 

КМ без припадајућих пореза и доприноса. 

 

Члан 2. 

Након разматрања приспјелих понуда утврђено 

је да су све приспјеле понуде испуниле услове 

предвиђене захтјевом за достављање понуда бр.: 02-404-

21/15 од 11.08.2015.године, те је на основу утврђеног 

критеријума-„најнижа цијена“, оцијењено да је 

најповољнији понуђач Миковић Слободан  из Рудог са 

понуђеном цијеном од 916,24 КМ без припадајућих 

пореза и доприноса и да се са истим приступи 

закључивању уговора. 

 

Члан 3. 

Против ове Одлуке незадвољна 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. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број: 02-404-21/15 

Датум: 17.08.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

12.................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

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 1.7.Плана јавних 

набавки за 2015.годину ,за набавку додатних радова на 

санацији-насипању локалних путева на подручју 

општине Рудо - „Прочишћавање локалних путева у МЗ 

Миоче и МЗ Старо Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.200,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину са ставке 

расходи за одржавање осталих објеката (путеви), 

економски код 412520. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

преговарачког поступка без објаве обавјештења 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 Ријешењем број: 

02-111-1308/12 од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 

09.06.2014.год. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-25/15 

Датум: 30.09.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

13.................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 

49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се 

односи на додатне радове санације-насипања путева на 

подручју општине Рудо -  „Прочишћавање локалних 

путева у МЗ Миоче и МЗ Старо Рудо“, на преговоре је 

позван извођач радова  „Сила“ д.о.о., Родо. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након рауматрања понуде и завршених 

преговора утврђено је да понуда „Сила“ д.о.о. Рудо 

испуњава све услове предвиђене тендерском 

документацијом те је на основу критерија најниже цијене 

и завршених преговора прихваћена понуда „Сила“ д.о.о., 

Рудо са понуђеном цијеном од 1.333,80 КМ са 

обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

Записник о преговарању број 02-404-25/15 од 

02.10.2015.године је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Против ове Одлуке незадвољна 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. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број: 02-404-25/15 

Датум: 05.10.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

14.................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

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 1.5. Плана јавних 

набавки  за 2015.годину, за набавку услуга: 

„Стерилизација паса луталица на подручју општине Рудо 

у 2015.години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 3.760,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину са ставке са 

ставке  Расходи за услуге кафилерије, економски код 

412223. 

 

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 јавне набавке и 

инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-24/15 

Датум: 09.09.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

15.................................................................. 
Nа основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 

49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
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Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем директног поступка 

јавне набавке, а који се односи на  „Стерилизацију паса 

луталица на подручју општине Рудо у 2015.години“, 

понуде су доставили слиједеће понуђачи: 

1. Ветеринарска амбуланта Саво, Рудо, са цијеном 

од 82,00 КМ за пса луталицу женку и 52,00 КМ 

за пса луталицу мужјака, без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа  понуде утврђено је 

да приспјела  понуђа испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем 

Ветеринарска амбуланта Саво, Рудо, приступи 

закључивању уговора. 

 

Члан 3. 

Против ове Одлуке незадвољна 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. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број: 02-404-24/15 

Датум: 14.09.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

16.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА РУДО 

НАЧЕЛНИК 

Број:02-404-24/15 

Датум:14.09.2015.год. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр.101/04,42/05 и 

118/05) и члана 49 Статута Општине Рудо („Службени 

гласник Општине Рудо“ бр.5/13), Начелник општине 

 д о н о с и  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању надзора над извођењем услуге хватања 

стерилизације паса луталица на подручју општине 

Рудо у 2015.години 

 

 

I 

Надзор над извођењем услуге стерилизације паса 

луталица на подручју општине Рудо у 2015.години 

вршиће Мирко Мијушковић- комунални почицајац 

запослен у општинској управи  Рудо. 

 

 

II 

Задатак Надзора је да у складу са Уговором бр.: 

02-404-624/15 од 15.09.2015.године, врши стални надзор 

и контролу над извршењем услуге стерилизације паса 

луталица на подручју општине Рудо у 2015.години, води 

евиденцију о броју стерилизованих паса, овјерава факуре 

извшиоца услуге и о томе сачини записник.  

 

III 

Ово ријешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Достављено:                                                                        

- Именован 

- а/а                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Рато Рајак, дипл.инж.ар 
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САДРЖАЈ: 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашнјој организацији и систематизацији  
радних мјеста општинске управе Рудо         1 

2. Правилник о иозмјенама Правилника о платама и накнадама запосл. радника у општинској управи Рудо 2 

3. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (Општинска управа)     2 

4. Одлука (одобравање средстава Ватрогасном друштву)       2 

5. Одлука (одобрававање средстава за набавку уџбеника ученицима основних школа)    3 

6. Одлука (одобравање средстава за помоћ Грабовчић Миљи)      3 

7. Одлука о исплати средстава за набавку зимнице        3 

8. Одлука о покретању поступка јавне набавке (асфалтирање локалних путева)    4 

9. Одлука о избору најповољнијег извођача (асфалтирање локалних путева)     4 

10. Одлука о покретању поступка јавне набавке (надзор радова на реконструкцији зграде ОШ у Миочу)   4 

11. Одлука о избору најповољнијег понуђача (надзор радова на реконструкцији зграде ОШ у Миочу)   5 

12. Одлука о покретању поступка јавне набавке (прочишћавање лок.путева МЗ Миоче и Старо Рудо)  5 

13. Одлука о избору најповољнијег понуђача (прочишћавање лок.путева МЗ Миоче и Старо Рудо)  6 

14. Одлука о покретању поступка јавне набавке (стерилизација паса луталица)     6 

15. Одлука и избору најповољнијег понуђача (стерилизација паса луталица)     6 

16. Рјешење о именовању надзора над извођењем радова услуге стерилизације паса луталица    7 

 


