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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година IX Рудо, 22. април  2015. године Број 5 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
1.................................................................................................  

 На основу члана 30. алинеја 6 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 67. став 2) 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13), члана 4. став 3) 

Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта („Службени гласник 

Републике Српске“, број 34/14-пречишћени текст), члана 

20. став 3) Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Рудо“, број 

3/15) и члана 34. Статута општине Рудо-пречишћени 

текст („Службени гласник општине Рудо“, број 5/13 и 

3/14), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 16.04.2015. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма уређења градског грађевинског 

земљишта за 2015.годину 

 

Члан 1. 

 Усваја се Програм уређења градског 

грађевинског земљишта за 2015. годину у планираном 

износу од  25.400 КМ. 

 

Члан 2. 

 Саставни дио ове одлуке је Програм уређења 

градског грађевинског земљишта за 2015.годину. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-18/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2015. годину 

 

I 

 Чланом 72. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13)  

 

 

 

прописано је да финансирање уређења градског 

грађевинског земљишта и израде документата 

просторног уређења врши јединица локалне самоуправе, 

а обезбјеђује се из средстава остварених од: 

-накнаде на основу природних и локацијских погодности 

градског грађевинског земљишта и погодности већ 

изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати 

приликом коришћења тог земљишта-рента, 

-накнаде за уређење грађевинског земљишта, 

-закупнине за грађевинско земљиште, 

-продаје грађевинског земљишта, 

-дијела пореза на имовину и  

-других извора у складу са посебним прописима. 

 

II 

 Планирани приход пројектован у усвојеном 

буџету за 2015. годину по овом основу износи 25.400 

КМ.  

  

III 

 Чланом 4. став 3) Правилника о обрачуну 

накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 

34/14-пречишћени текст) предвиђено је да јединице 

локалне самоуправе једном годишње доносе Програм 

уређења градског грађевинског земљишта којим 

планирају припремање и опремање земљишта. 

 Припремање земљишта обухвата истражне 

радове, израду геодетских, геолошких, инжењерско-

сеизмолошких и других подлога, израда анализе 

својинских права на земљишту, израду планске и 

техничке документације, израду програма за уређење 

земљишта, расељавање, рушење објеката, санирање 

терена и друге радове. 

 Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 

комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намјене планираних спроведбеним 

документом просторног уређења. 

 

IV 

 Сав планирани приход из тачке II овог програма 

биће усмјерен на израду Зонинг плана општинског 

центра Рудо, а степен и динамика реализације програма 

зависиће од остварених прилива по овом основу.  
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V 

 За намјенско трошење средстава одговоран је 

Начелник општине. 

                                                                                                          

                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

2.................................................................................................  

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број:93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 

34. Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 5/13 - пречишћени текст и 3/14), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 16.04.2015. 

године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма кориштења средстава од 

наплаћене накнаде по основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе 

 и средстава од закупнине за земљиште у својини 

Републике Српске, која су приход буџета општине 

Рудо у 2015. години 

 

 

Члан 1. 

Усваја се Програм кориштења средстава од 

наплаћене накнаде по основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и 

средстава од закупнине за земљиште у својини 

Републике Српске, која су приход буџета општине Рудо у 

2015. години. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм 

кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу 

промјене намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за 

земљиште у својини Републике Српске, која су приход 

буџета општине Рудо у 2015. години. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-19/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

 

На основу члана 35. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и члана 34. Статута општине 

Рудо- пречишћени текст („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 16.04. 2015.године, доноси 

 

 

ПРОГРАМ 

коришћења средстава од наплаћене накнаде по 

основу промјене намјене пољопривредног земљишта 

у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за 

земљиште у својини Републике Српске, која су 

приход буџета општине Рудо у 2015. години 

 

I 

 

 Средства од наплаћене накнаде по основу 

промјене намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе и средства од закупнине за 

земљиште у својини Републике Српске у 2014.години 

износе 145,60 КМ. Ова средства представљају приход 

буџета општине Рудо и искористиће се у 2015.години у 

складу са Законом о пољопривредном земљишту. 

 

II 

 

 Средства од наплаћене накнаде по основу 

промјене намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за 

земљиште у својини Републике Српске у 2015.години, 

користиће се за следеће намјене: 

 -израду Основа општине; 

 -оспособљавање и уређење пољопривредних 

земљишта која су деградирана, запуштена, која су 

лошијег квалитета или су неплодна; 

 -за поправку и побољшање плодности 

земљишта; 

 -за спровођење противерозивних мјера и 

мелиорације пољопривредног земљишта слабијег 

квалитета и 

 -за спровођење поступка комасације. 

 

III 

 

 Степен и динамика реализације Програма 

зависиће од остварених прилива по овом основу. 

 

IV 

 

 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

3.................................................................................................  

На основу члана 30. став 1. алинеја 11, Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), 

члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 34. 

Статута општине Рудо-пречишћени текст („Службени 

гласник општине Рудо“, број 5/13 и 3/14), Скупштина 
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општине Рудо на сједници одржаној дана 16.04.2015. 

године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности 

 

 

Члан 1. 

           Општина Рудо продаје путем усменог јавног 

надметања-лицитацијом непокретности означенe са: 

- к.ч. број 438/6, дио звани „Варош Рудо“, укупне 

површине 24 м
2
, уписана у Лист непокретности број 468 

КО Рудо Град на име општине Рудо, што одговара 

парцели старог премјера означенoj са к.ч.број 1/924, 

уписана у з.к. уложак број 22  и 

- к.ч.број 438/7, дио звани „Варош Рудо“, укупне 

површине 12 м
2
, уписана у Лист непокретности број 468 

КО Рудо град на име општине Рудо, што одговара 

парцели старог премјера означенoj са к.ч.број 1/927, 

уписана у з.к. уложак број 22.  

    

Члан 2. 

            Почетна продајна цијена непокретности из члана 

1. ове одлуке износи 18 КМ/м
2
, што за укупну површину: 

-  непокретности означене са к.ч.бр. 438/6 износи 432 

КМ,  

-  непокретности означене са к.ч.бр. 438/7 износи 216 

КМ. 

Члан 3. 

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и 

физичка лица која уз пријаву за лицитацију приложе 

доказ о уплаћеној почетној продајној цијени земљишта за 

које лицитирају, на жиро рачун општине Рудо број 

5620060000126107-рачун за прикупљање јавних прихода, 

отворен код Развојне банке, врста прихода 729-124, 

шифра општине 080, буџетска организација 9999999. 

 

Члан 4. 

Продајну цијену земљишта, купац је дужан 

уплатити у року од 15 дана од закљученог поступка 

лицитације, а предаја земљишта у посјед извршиће се 

након уплате купопродајне цијене и закључења 

купопродајног уговора. 

Све трошкове око израде и провођења 

купопродајног уговора сноси купац. 

 

Члан 5. 

 Поступак лицитације спровешће Комисија за 

продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо 

у складу са одредбама Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12). 

 

Члан 6. 

Овлашћује се Начелник општине Рудо да по 

окончаном поступку лицитације, а по прибављеном 

мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - 

сједиште замјеника у Фочи, закључи уговор о продаји 

земљишта из тачке 1. ове одлуке. 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-21/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

4.................................................................................................  

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 

5/13-пречишћени текст и 3/14), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 16.04.2015. године, 

доноси 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о додјели  земљишта на  привремено коришћење 

Мтелу а.д. Бања Лука 

 

Члан 1. 

  Мтелу а.д. Бања Лука ИЈ Фоча, ради постављања 

телекомунационог ормара у насељу Зубач, додјељује се 

на привремено  коришћење земљиште у површини од 4 

м
2  

 на парцели означеној  са к.ч. број 439/1, змијница, 

чија је укупна површина 2050 м
2  

уписано у поседовном 

листу број: 347/2  КО Штрпци. 

 

Члан 3. 

Право привременог коришћења додјељује се на 

период од 10 година, без  накнаде, уз могућност 

продужења уговореног рока. 

 

Члан  4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор о додјели земљишта на привремено коришћење у 

складу са овом одлуком. 

 

Члан  5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-22/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

5.................................................................................................  

 На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/08, 118/05 и 98/13), члана 16. став (3) 

Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 3/15) и члана 

34. Статута општине Рудо-пречишћени текст („Службени 

гласник општине Рудо“, број 5/13 и 3/14), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 16.04.2015. 

године, доноси  

 

О Д Л У К У 

о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског 

земљишта путем усменог јавног надметања-

лицитацијом 
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Члан 1. 

  Општина Рудо даје под закуп путем усменог 

јавног надметања-лицитацијом неизграђено градско 

грађевинско земљиште означено са к.ч.бр. 432 у нарави 

парк, уписано у Лист непокретности број 468 КО Рудо 

град, што одговара парцели старог премјера означена са 

к.ч.бр. 1/209, уписана у зк уложак број 96 КО Рудо а у 

сврху постављања привремених монтажно-демонтажних 

објеката-киоска. 

 

Члан 2. 

Предметнo земљиште је јавна површина која се 

налази у ужем градском језгру у зони пословних 

дјелатности, а приликом постављања привремених 

објеката, инвеститор се мора придржавати претходно 

израђених урбанистичко-техничких услова. 

 

Члан 3. 

 Почетна цијена за додјелу у закуп неизграђеног 

градског грађевинског земљишта одређена је Одлуком о 

висини наканде за заузимање јавних површина на 

подручју општине Рудо и за градску грађевинску зону у 

којој се налазе предметне локације износи 2,00 КМ/м
2
. 

 

Члан 4. 

 Локације из члана 1. ове одлуке дају се у закуп 

привремено, са роком трајања до 5 (пет) година, уз 

могућност продужења истог, а најкасније до привођења 

земљишта намјени, која је предвиђена планским актом. 

 

Члан 5. 

 Учесници лицитације су дужни положити 

кауцију у висини од 10% од почетне цијене закупнине за 

локацију за коју лицитирају на жиро рачун општине Рудо 

број: 5620060000126107- рачун за прикупљање јавних 

прихода отворен код Развојне банке, врста прихода 729-

124, шифра општине 080, буџетска организација 9999999. 

 Учесник лицитације се може пријавити за више 

предметних локација уз обавезу уплате кауције за сваку 

локацију, а у случају одустанка, губи право на повраћај 

кауције. 

 

Члан 6. 

 Са учесником који понуди највећу цијену 

закључиће се уговор о закупу а излицитирану цијену 

дужан је уплатити у року од 15 дана од завршеног 

поступка лицитације.  

 Мјесечни износ закупнине одређен Одлуком о 

висини накнаде за заузимање јавних површина на 

подручју општине Рудо, закупац је дужан плаћати до 15. 

у мјесецу за претходни мјесец.  

              

Члан 7. 

 Поступак лицитације спровешће Комисија за 

продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо 

у складу са одредбама Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

 

 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Бро Број:01-022-23/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                     Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 30. став 11. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34.  Статута 

општине Рудо - пречишћени текст ("Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана 16.04.2015. године, 

донијела је 

 

 

О   Д   Л   У   К   У   

o допуни  Одлуке о учествовању општине Рудо на 

лицитацијама у поступку намирења потраживања за 

невраћене кредите за подстицај развоја локалне 

заједнице 

 

 

Члан  1. 

 У Одлуци о учествовању општине Рудо на 

лицитацијама у поступку намирења потраживања за 

невраћене кредите за подстицај развоја локалне 

заједнице („Службени гласник општине Рудо“ број: 

11/13, 13/13 и 10/14) послије члана 4. додаје се нови члан 

4а који гласи: 

„Члан 4а 

 Ако не успије прва лицитација, лицитација се 

понавља. 

 На поновњеној лицитацији почетна продајна 

цијена, одређује се у износу процјењене вриједности 

имовине од стране вјештака одговарајуће струке. 

 Ако не успије ни поновљена лицитација, сматра 

се да је јавно надметање безуспјешно. 

 У случају из претходног става, продаја имовине 

може се извршити непосредном погодбом, с тим што 

продајна цијена не може бити нижа од 1/3 процјењене 

вриједности имовине.“ 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Број:01-022-24/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља „др 

Стојана и Љубица“ Рудо за 2014. годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља „др 

Стојана и Љубица“ Рудо за 2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-30/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

8.................................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

ЈУ ЦКПД „Просвјета“  Рудо за 2014. годину 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ ЦКПД „Просвјета“  

Рудо за 2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-35/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

9.................................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека 

„Просвјета“  Рудо за 2014. годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“   Рудо за 2014. годину. 

 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-31/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

10...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 2014. годину 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо за 2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-28/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

11............................................................................................... 

 На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Територијална 

ватрогасна јединица Рудо за 2014. годину 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ  Територијална 

ватрогасна јединица Рудо за 2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-38/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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12...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ за туризам и спорт 

Рудо за 2014. годину 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ за туризам и спорт 

Рудо  за 2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-40/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

13...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

ЈП Информативни центар Рудо за 2014. годину 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈП Информативни 

центар  Рудо  за 2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-32/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

14...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

КП “Услуга“ Рудо за 2014. годину 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду КП „Услуга“ Рудо  за 

2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-42/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

15...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

Општинске борачке организације Рудо за 2014. 

годину 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду Општинске борачке 

организације Рудо  за 2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-20/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

16...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо -

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

ОО Црвени крст Рудо за 2014. годину 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду  ОО Црвени крст 

Рудо  за 2014. годину. 
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II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-29/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

17...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, брoj 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о пословању  

Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо за 

2014. gодину 

 

I 

Усваја се Информација о пословању 

Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо за 

2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-41/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

18................................................................................. ..............  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду Пореске управе 

-Подручна јединица Рудо за 2014. gодину 

 

I 

Усваја се Информација о раду Пореске управе-

Подручна јединица Рудо за 2014. годину. 

 

II 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-36/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

   

19...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду Ветеринарске службе 

на територији општине Рудо и здравственом и 

бројном стању сточног фонда 

 

 

I 

Усваја се Информација о раду Ветеринарске 

службе на територији општине Рудо и здравственом и 

бројном стању сточног фонда. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-34/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

20...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о снабдјевености 

електричном енергијом  

 

 

I 

Усваја се Информација  о  снабдјевености 

електричном енергијом и стање електродистрибутивне 

мреже на територији општине Рудо. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-33/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

21...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о техничко-материјалном 

стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо 

 

 

I 

Усваја се Информација  о техничко-

материјалном стању и опремљености Ватрогасног 

друштва Рудо и против-пожарне заштите на територији 

општине Рудо. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-39/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

22...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању у области 

пољопривреде на територији општине Рудо 

 

I 

Усваја се Информација о стању у области 

пољопривреде на територији општине Рудо. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-44/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

23...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о обављању комуналне 

дјелатности и стању комуналне инфраструктуре 

 

I 

Усваја се Информација  о  обављању комуналне 

дјелатности и стању комуналне инфраструктуре, стању 

локалних путева, школских установа и спортских терена 

у општини Рудо. 

 

II 

              Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се „Службеном  гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-45/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

24...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању и раду услужно-

производних и трговинских радњи на територији 

општине Рудо 

 

I 

Усваја се Информација  о стању и раду  услужно-

производних и трговинских радњи на територији 

општине Рудо. 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-46/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

25...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду градске зелене пијаце 

и промету пољопривредних производа и стоке на 

територији општине Рудо 

 

I 

Усваја се Информација о раду градске зелене 

пијаце и промету пољопривредних производа и стоке на 

територији општине Рудо. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-47/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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26...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о снабдјевености и 

квалитету воде за пиће на подручју општине Рудо 

 

 

I 

Усваја се Информација  о  снабдјевености и 

квалитету воде за пиће на подручју општине Рудо. 

 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-48/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

27...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине Рудо у протеклом 

периоду 

 

I 

Усваја се Информација  о  реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине Рудо у протеклом 

периоду. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-50/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

28...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

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

одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о стању насиља у породици и 

родно заснованом насиљу у општини Рудо за 2014. 

годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о стању насиља у породици 

и родно заснованом насиљу у општини Рудо за 2014. 

годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-51/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

29...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj: 5/13 и 3/14) и члана 119. и 150. став 4. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, брoj: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 16.04.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К  

о неоснованости захтјева за аутентично тумачење  

члана 77. и 81. Пословника Скупштине општине Рудо 

 

 

I 

Утврђује се неоснованост захтјева за аутентично 

тумачење члана 77. и 81. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

3/13 и 5/14), кога је поднио одборник Милинковић 

Добрисав дана 05.02.2015. године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-52/15                                                                

Датум:16. априла  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1...............................................................................................  

На основу члана 90. Закона  јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“  број:39/14), члана 8. 

Правилника о поступку директног споразума („Службени 

гласник БиХ“ број: 90/14 ) и члана 49 Статута општине 

Рудо – пречишћени текст („Службени гласник општине 

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

 

ПРАВИЛНИК 

О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет правилника 

 

Овим правилником се дефинишу услови за 

примјену директног споразума, принципи додјеле 

директног споразума,почетак и провођење поступка као 

и закључивање директног споразума. 

Директни споразум је поступак у којем уговорни 

орган, након испитивања тржишта, тражи писмено 

предлог цијене или понуду од једног или више понуђача 

и преговара, или прихвата ту цијену, као услов за 

коначни споразум. 

 

Члан 2. 

Услови за примјену директног споразума 

 

Поступак директног споразума се може провести 

када је процијењена вриједност истоврсних роба, услуга 

или радова на годишњем нивоу једнака или мања од 

6.000,00 КМ. 

 Уговорни орган може током једне године за исти 

предмет набавке потрошити до  

6.000,00 КМ путем овог поступка. 

 Уговорни орган може започети поступак 

директног споразума ако је таква набавка предвиђена 

планом јавних набавки или када уговорни орган донесе 

посебну одлуку о покретању директног споразума. 

 Начелник општине може именовати комисију 

или овластити друго лице, запослено у општини Рудо за 

провођење јавне набавке путем директног споразума. 

 

Члан 3. 

Принципи додјеле директног споразума 

 

 Уговорни орган, приликом провођења директног 

споразума, дужан је да поступа транспарентно, да се у 

поступку јавне набавке преме понуђачима понаша 

једнако и недискриминирајуће, на начин да обезбједи 

праведну и активну конкуренцију у вези са предметом 

набавке и његовом сврхом. 

 

Члан 4. 

Почетак поступка 

 

Поступак директног споразума започије 

доношењем одлуке у писаном облику која обавезно 

садржи : 

1. Законски основ за спровођење поступка јавне 

набавке 

2. Предмет јавне набавке 

3. Процијењену вриједност јавне набавке 

4. Извор – начин финансирања 

5. Врсту поступка  

 

Процијењена вриједност јавне набавке која се 

додјељује директним споразумом једнака је новчаном 

износу који уговорни орган плаћа, без обрачунатог 

пореза на додатну вриједнист. 

Процијена вриједности набавке може се 

базирати на вриједности ранијих набавки, увидом у 

каталоге понуђача, испитивањем тржишта и сл., с тим да 

процијена вриједности набавке мора бити важећа у 

тренутку када уговорни орган затражи пнуду од једног 

или више добављача. 

 

Члан 5. 

Провођење поступка 

 

Комисија за провођење поступка јавне набавке 

или друго овлашћено лице ће прво испитати тржиште, и 

писменим путем тражити писану понуду или приједлог 

цијене од једног или више понуђача који обављају 

дјелатност која је предмет јавне набавке. 

Након пријема понуде која ја тражена, а прије 

закључивања директног споразума уговорни орган може 

са понуђачима преговарати о цијени, количини, року 

испоруке и сл. 

Комисија за јавне набавке или друго овлашћено 

лице ће извршити оцијену понуде и дети препоруку 

начелнику општине с ким да закључи уговор. 

 

 

Члан 6. 

Закључивање директног споразума 

 

Директан споразум се сматра закљученим: 

a) Код набавки чија вриједност износи до 1.000,00 

КМ, прилагањем рачуна или друге одговарајуће 

документације; 

b)  Код набавки чија је вриједност виша од 1.000,00 

КМ, а мања или једнака од 6.000,00 КМ, 

закључивањем уговора. 

 

Члан 7. 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Члан 8. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да 

важи Правилник о поступку директног споразума број: 

02-020-26/13 од 01.04.2013.год. 

 

Број:02-020-3/15 

Датум:27.02.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Рато Рајак,дипл.инж.арх.с.р                                                                                                       
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2.................................................................................................  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

 НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70 .став.4. Закона о 

јавним набавкама БиХ ( Сл. гласник БиХ бр. 39/14)  и 

члана 49. Статута општине Рудо – пречишћен текст( 

Службени гласник општине Рудо бр. 5/13, 3/14 ) 

,Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о   поништењу  поступка јавне набавке  „Превоз 

ученика на подручју општине Рудо у 2015.години“ 

 

Члан 1. 

Поништава се отворени поступак јавне набавке  

поступак јавне набавке „Превоз ученика на подручју 

општине Рудо у 2015.години“ бр.02-345-77/14 од 

08.12.2014. објављен на порталу јавних набавки бр.245-1-

2-1-3-1/14 и у Сл.гласнику БиХ бр.96/14 од 

15.12.2014.год. 

 

Члан 2. 

Поступак јавне набавке поништава се на основу 

Ријешења Канцеларије за разматрање жалби број: УП2-

01-07.1-85-7/15 од 24.12.2015.године, којом се поништава 

Одлука о избору најповољнијег понуђача уговорног 

органа Општина Рудо број: 02-345-77/14 од 12.01.2015. 

године у поступку јавне набавке превоза ученика на 

подручју општине Рудо у 2015.години, те се предмет 

враћа на поновни поступак. 

Поступак јавне набавке се поништава сходно 

члану 69.став 2 тачка д) ЗЈН – ни једна од примљених 

понуда  није прихватљива. 

Ни једна од примљених понуда није била чврсто 

увезана и странице понуда нису биле нумерисане како је 

то прописано чланом 58.став 2. Закона о јавним 

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

 

Члан 3. 

  Против ове Одлуке незадовољна странка може 

покренути тужбу у упрвном спору пред судом Босне и  

Херцеговине, у року од 30 дана од дана пријема Одлуке. 

Такса на тужбу износи 100,00 КМ.   

           

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-345-77/14 

Датум:02.03.2015. године         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), 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 

соразума, а који се односи на набавку роба „Набавка лож 

уља за 2015.годину“, понуду је доставио „Нестро 

Петрол“ а.д. Бања лука, на износ од 6.834,12 КМ са 

обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након завршених преговора и достављене 

понуде од стране „Нестро Перол“ а.д. Бања лука, 

утврђено је да понуђач „Нестро Перол“ а.д. Бања лука 

испуњава све услове и да се са истм закључи уговор. 

 

Члан 3. 

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 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

  Број:02-404-3/15 

Датум:16.02.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

4.................................................................................................  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 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 пружање услуге „Превоз ученика на подручју 

општине Рудо  за период од 01.03.-31.03.2015.године“, 

поступак се водио са ЈВПЛ Ћировић Милован. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након завршених преговора и достављене 

понуде од стране ЈВПЛ Ћировић Милован на износ од 

298,00 КМ, по аутодану, односно 6.556,00 КМ за 

уговорени период, утврђено је да понуђач ЈВПЛ Ћировић 

Милован испуњава све услове и да се са истм закључи 

уговор. 
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Члан 3. 

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 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

  Број:02-345-15/15 

Датум:26.02.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

5.................................................................................................  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

 НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70 .став.4. Закона о 

јавним набавкама БиХ ( Сл. гласник БиХ бр. 39/14)  и 

члана 49. Статута општине Рудо – пречишћен текст( 

Службени гласник општине Рудо бр. 5/13, 3/14 ), 

Начелник општине д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о   поништењу  поступка јавне набавке  „Набавка лож 

уља за 2015. годину“ 

 

Члан 1. 

 Поништава се конкурентски  поступак јавне 

набавке „Набавка лож уља за 2015. годину“,  бр. 02-404-

2/15 од 19.01.2015. објављен на порталу јавних набавки 

бр. 245-7-1-1-3-1/15 од 21.01.2015. 

 

Члан 2. 

Поступак јавне набавке поништава се сходно 

члану 69. ст.3. ЗЈН. Сви понуђачи који су доставили 

понуде: 

1. „ Нестро петрол“ ад. Бања Лука 

2. „ БТГ“ доо Томиславград 

3. „ Рудинг“ доо Источно Сарајево 

4. „ Мајнеx“ доо Пале 

након спроведеног поступка и доношења Одлуке о 

избору најповољнијег понуђача  

 одбили су да потпишу уговор под условима наведеним у 

тендерској документацији и понудама  које су доставили. 

Као разлог одбијања потписивања уговора по понуђеним 

цијенама  наводи се  раст цијена нафтних деривата на 

свјетском тржишту . Тендерском документацијом није 

предвиђена могућност измјене цијена. 

 

Члан 3. 

   Против ове одлуке незадовољна странка има 

право жалбе у року од 5 дана од дана пријема исте. 

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање 3 примјерка. 

             

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-404-2/15 

Датум:13.02.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 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 1.10. Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину, за набавку услуга: 

„Превоз ученика на подручју општине Рудо у 

2015.години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  43.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка.Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Ријешењем број: 

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

09.06.2014.год. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-345-16/15 

Датум:02.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

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 
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О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.9 Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину, за набавку роба: 

„Набавка конференцијских столица“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  385,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума.Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Начелник за општу управу и друштвене дјелатности. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-4/15 

Датум:05.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

8.................................................................................................  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 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 1.17.Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину, за набавку услуга: 

„Осигурање запослених радника у општини Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.282,00 КМ 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

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

осигурање запослених, економски код 412725. 

 

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 струни сарадник за јавне набавке и 

инвестиције. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-8/15 

Датум:12.03.2015. године         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 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 2.2 Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину, за набавку роба: 

„Набавка лож уља за 2015.годину“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  6.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума.Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

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

09.06.2014. год. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-3/15 

Датум:13.02.2015. године         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) и члана 

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст ( 

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

Начелник општине Рудо доноси 
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О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.26 Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину, за набавку услуга: 

„Услуга испитивања земљишта“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  855,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Начелник за општу управу и друштвене дјелатности. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-7/15 

Датум:12.03.2015. године         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 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 2.11.Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину, за набавку роба : 

„Набавка система за наводњавање“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 12.882,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину са ставке 

субвенције из области пољопривреде економски код 

414141, у износу од 2.576,00 КМ без ПДВ-а и средстава 

ИРБ-а у износу 10.306,00 КМ. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкутентског поступка. 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. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-5/15 

Датум:05.03.2015. године         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 1.10. Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину, за набавку услуга: 

„Превоз ученика на подручју општине Рудо у периоду од 

01.03. – 31.03.2015.годину“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 6.556,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

преговарачког поступка без објављивања. 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. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-345-15/15 

Датум:24.02.2015. године         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 18. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 
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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 2.10.Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину, за набавку роба: 

„Набавка садног материјала малина“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 46.080,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину са ставке 

субвенције из области пољопривреде економски код 

414141, у износу од 9.216,00 КМ без ПДВ-а и средстава 

ИРБ-а у износу 36.864,00 КМ. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкутентског поступка. 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. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-6/15 

Датум:05.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

14...............................................................................................  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

 НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 110. Закона о 

јавним набавкама БиХ ( „Службени. гласник БиХ“ број. 

39/14)  и члана 49. Статута општине Рудо – пречишћен 

текст( „Службени гласник општине Рудо“ број:. 5/13, 

3/14 ) , Начелник општине д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о   одгађању наставка поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

 Одгађа се наставак поступака јавне набавке 

„Превоз ученика на подручју општине Рудо у 2015. 

години“,  број: 02-345-16/15 од 02.03.2015. објављен на 

порталу јавних набавки бр. 245-1-2-2-3-3/14 од 

04.03.2015.године и у Службеном гласнику БиХ бр.96/14 

од 09.03.2015. године, до доношења одлуке КРЖ-а. 

Члан 2. 

Наставак поступак јавне набавке одгађа се на 

основу члана 110. Закона о јавним набавкама БиХ и 

изјављене жалбе од стране „Балкантранса“д.о.о. Рудо, 

којом се тврди да тендерска документација није у складу 

са Законом о јавним набавкама БиХ.  

 

Члан 3. 

    Сви учесници у поступку  ове јавне набавке биће 

на вријеме обавјештени о одлуци КРЖ, као и о датуму 

отварања понуда.   

     

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-345-16/15 

Датум:17.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

15...............................................................................................  

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 

соразума, а који се односи на набавку услуга „Осигурање 

запослених радника у општини Рудо“, понуду је 

доставио „Wиенер осигурање “,Рогатица, на износ од 

1.368,00 КМ са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након завршених преговора и достављене 

понуде од стране „Wиенер осигурање“ , утврђено је да 

понуђач „Wиенер осигурање “ Рогатица  испуњава све 

услове и да се са истм закључи уговор. 

 

Члан 3. 

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 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број:02-404-8/15 

Датум:25.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                      Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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16...............................................................................................  

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 конкурентског 

поступка, објављеном не Порталу јавних набавки 

бр.:245-7-1-5-3-6/15 од 13.03.2015.год, а која се односи на 

набавку роба: „Набавка система за наводњавање“,број 

набавке: 02-404-5/15 од 05.03.2015.год.,понуде су 

доставили слиједеће понуђачи: 

1. „ПРОЦЕДО“ д.о.о., Бања лука, на износ од 

11.720,60 КМ, са обрачунатим ПДВ-ом 

2. „ИТЦ“ д.о.о., Зеница, на износ од 7.916,63 КМ, 

са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да сви  понуђачи испуњавају све услове 

предвиђене тендерском документацијом и да је 

најповољнија подуда коју је доставио понуђач  „ИТЦ“ 

д.о.о., Зеница , 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:02-404-5/15 

Датум:25.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

17...............................................................................................  

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 конкурентског 

поступка, објављеном не Порталу јавних набавки 

бр.:245-7-1-4-3-5/15 од 13.03.2015.год, а која се односи на 

набавку роба: „Набавка садног материјала малина“,број 

набавке: 02-404-6/15 од 05.03.2015.год.,понуду је 

доставио  понуђач ТУД „ХЕКО“ д.о.о. Бугојно, на износ 

од 59.757,75 КМ са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа приспјеле понуде 

утврђено је да понуђач ТУД ХЕКО д.о.о., Бугојно,  

испуњава све услове предвиђене тендерском 

документацијом 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:02-404-6/15 

Датум:25.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

18...............................................................................................  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 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 1.10.Приједлога плана 

јавних набавки за 2015.годину ,за набавку услуга: 

„Превоз ученика на подручју општине Рудо за период од 

01.04.2015.године до окончања поступка по тендеру број: 

02-345-16/15 од 02.03.2015.године. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 43.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

преговарачког  поступка без објаве обавјештења о 

набавци. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 
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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. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-345-20/15 

Датум:25.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

19...............................................................................................  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 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 пружање услуге „Превоз ученика на подручју 

општине Рудо за период 01.04.2015.године до окончања 

поступка по тендеру број: 02-345-16/15 од 

02.03.2015.године“, поступак се водио са ЈВПЛ Ћировић 

Милован. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након завршених преговора и достављене 

понуде од стране ЈВПЛ Ћировић Милован на износ од 

348,66 КМ, по аутодану, утврђено је да понуђач ЈВПЛ 

Ћировић Милован испуњава све услове и да се са истм 

закључи уговор. 

 

Члан 3. 

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 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број:02-345-20/15 

Датум:30.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

20...............................................................................................  

 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

5/13- пречишћени текст и 3/14), Начелник општине,  

д  о  н  о  с  и 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо, за мјесец јануар 2015. 

године (организациони код 0 818 024), у износу од 380,00 

КМ, са конта 511326 – Издаци за набавку школских и 

библиотекарских књига (380,00 КМ) на конто 412999 – 

Остали непоменути расходи (380,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-1/15 

Датум:23.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

21............................................................................................. ..  

 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 март 2015. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 450,00 КМ, 

са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (450,00 

КМ) на конто 511321 – Издаци за набавку канцеларијског 

намјештаја (450,00 КМ – Набавка канцеларијских 

столица).  

 

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:02-403-1-1/15 

Датум:25.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                      Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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22............................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 17. 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 измјенама и допунама Приједлога плана јавних набавки за 2015.год. 

 

I 

У табеларном прегледу Приједлога плана јавних набавки за 2015.годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.25. додаје се нова тачка која гласи: 

Р. 

бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕ

Њ. 

ВРИЈЕДН

ОСТ 

ПЛАНИР

АНА 

БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПК

А 

ОКВ. ДАТУМ 

П ОКР. ПОСТ. 

ОКВ. ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.26.. Услуге испитивања 

земљишта 

 855,00 1.000,00 директни март,2015 март,2015 Буџ,511300 

ИРБ 

200,00 Буџ. 

општ 

800,00 ИРБ 

  

УКУПНО: 

  

253.660,00 

 

283.086,00 

     

 

II 

 У табеларном прегледу Приједлога плана јавних набавки за 2015.годину, у дијелу тачке 2. Робе, иза тачке 2.8. додају се нове тачке које гласе: 

Р. 

бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕ

Њ. 

ВРИЈЕДН

ОСТ 

ПЛАНИР

АНА 

БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПК

А 

ОКВ. ДАТУМ 

П ОКР. ПОСТ. 

ОКВ. ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.9. Конференцијске столице     385,00     450,00 директни март,2015 март,2015 Буџет 

511300 

 

2.10. Набавка садног 

материјала малина 

 46.080,00 53.914,00 конкурентс

ки 

март,2015 март,2015 Буџ,414141 

ИРБ 

10.783,00 

Буџ.опш 

43.131,00 ИРБ 

2.11. Набавка система за 

наводњавање 

 12.882,00 15.072,00 конкурентс

ки 

матр,2015 март,2015 Буџ.414141 

ИРБ 

  3.014,00 

Буџ.општ 

12.058,00 ИРБ 

 УКУПНО:  89.122,00 115.936,00      

 

III 

                             Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

                           Број: 02-022-15/15                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                           Датум:  05.03.2015.год.                                                                                                                              Рато Рајак, дипл.инг.арх. с.р. 
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23...............................................................................................  

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

захтјев Савјета МЗ Миоче, за помоћ у организацији 

турнира у малом фудбалу, 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 250,00 КМ, на име трошкова организације 

меморијалног турнира у малом фудбалу под називом 

„Драган Станковић“, у Миочу, дана 05.04.2015.године. 

 

II                                                                     

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „расходи по основу 

организације пријема ,манифестација и сл. „(412-943) и 

уплатити на рачун Драга Митровића, предсједника 

Савјета мјесне заједнице Миоче ,бр. 5620123000002812, 

отворен код Развојне 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:02-40-42/15 

Датум:30.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

24...............................................................................................  

 На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 i 98/13), разматрајући 

захтјеве савјета МЗ Мокронози и Општинске борачке 

организације, за организацију Васкршњег турнира у 

малом фудбалу  у Мокронозима,  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 300,00 КМ, на име трошкова организације 

меморијалног „Васкршњег турнира“ у малом фудбалу , у 

Мокронозима, дана 12.04.2015.године. 

II                                                                     

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „расходи по основу 

организације пријема ,манифестација и сл. „(412-943) и 

уплатити на рачун Општинске борачке организације ,бр. 

562006 000000 3402, отворен код Развојне 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:02-40-43/15 

Датум:30.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

25...............................................................................................  

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 i 98/13), 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 120,00 КМ, на име трошкова посјете  12-том Сајму 

привреде Западне Србије, који се одржава  у Ваљеву. 

 

II 

             Сајам ће, у периоду од 01.04. -03.04. 2015.године , 

посјетити Светлана Вуковић, извршни директор Центра 

за одговорну демократију „Луна“ Рудо, Катарина 

Ђуровић, у име СЗТР „Невен“ Рудо и Ивана Медовић, 

менаџер продаје  у хотелу „Comsar“ Рудо.  

  

III 

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „расходи по основу 

организације пријема ,манифестација и сл. „(412-943) и 

уплатити на рачун Светлане Вуковић  ,бр. 562-100801-

98999-17, отворен код Развојне банке. 

 

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:02-40-50/15 

Датум:30.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

26...............................................................................................  

На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)разматрајући 

захтјев за помоћ Шабана Хаџића из села Грабовик, 

општина Рудо, а на предлог Комисије за спровођење 

поступка додјеле помоћи избјеглим и расељеним лицима, 

Начелник општине д о н о с и : 
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О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 393.83 КМ  на име помоћи  Шабану Хаџићу из села 

Грабовик, општина Рудо,  за електрификацију 

породичног  стамбеног  објекта. 

 

II 

Уплату средстава извршити  на рачун ЗП 

„Електродистрибуција“ а.д. Пале , Пословница Рудо 

бр.562-012-0000266948, а са позиције „текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима- 416-123“. 

 

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:02-40-53/15 

Датум:15.04.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

27...............................................................................................  

На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) ,разматрајући 

захтјев за помоћ Удружења студената ЕТФ-а „ 

СТЕЛЕКС“ Источно Ново Сарајево  бр.02-04/15 од 

01.04.2015.године, Начелник општине д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 150,00 КМ , на име помоћи Удружењу студената 

ЕТФ-а „ СТЕЛЕКС“ Источно Ново Сарајево, за 

организовање 55-их међународних сусрета студената 

електротехнике „Електријада 2015“ . 

 

II 

Уплату средстава извршити на рачун 

бр.5620120000282274 ,  са позиције “ текуће помоћи-416-

129“. 

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:02-40-55/15 

Датум:15.04.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

                                                                                                                                                                       страна

 

 

1. Одлука о усвајању Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2015.годину   1 

2. Одлука о усвајању Програма коришћења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене 

 намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за 

 земљиште у својини Републике Српске, који су приход буџета општине Рудо у 2015.години  2 

3. Одлука о начину и условима продаје непокретности       2 

4. Одлука о додјели земљишта на привремено коришћење М-тел а.д. Бања Лука    3 

5. Одлука о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта путем  

усменог јавног надметања-лицитацијом        3 

6. Одлука о допуни  Одлуке о учествовању општине Рудо на лицитацијама у поступку  

намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице   4 

7. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ ДЗ “Др Стојана и Љубица“ Рудо за 2014. годину  4 

8. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2014. годину   5 

9. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо за 2014. годину 5 

10. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 2014. Годину  5 

11. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо за 2014. год. 5 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавна установа за туризам и спорт Рудо за 2014. годону  6 

13. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈП Информативни центар Рудо за 2014. Годину   6 

14. Закључак о усвајању Извјештаја о раду КП Услуга а.д. Рудо за 2014. Годину    6 

15. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке организације Рудо за 2014.годину  6 

16. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ОО Црвеног крста Рудо за 2014. Годину   6 

17. Закључак о усвајању Информације о пословању Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“  

са потпуном одговорности Рудо         7 

18. Закључак о усвајању Информације о раду Пореске управе – Подручна јединица Рудо   7 

19. Закључак о усвајању Информације о раду Ветеринарске службе на територији општине Рудо 

 и здравственом и бројном стању сточног фонда       7 

20. Закључак о усвајању Информације о снабдјевености електричном енергијом и стање електричне  

мреже на територији општине Рудо         7 

21. Закључак о усвајању Информације о техничко-материјалном стању и опремљености 

 Ватрогасног друштва Рудо и против-пожарне заштите на територији општине Рудо   7 

22. Закључак о усвајању Информације о стању у области пољопривреде на територији општине Рудо 8 

23. Закључак о усвајању Информације о обављању комуналне дјелатности и стању комуналне 

 инфраструктуре, стању локалних путева,  школских установа и спортских терена у општини Рудо 8 

24. Закључак о усвајању Информације о стању и раду услужно-производних и трговинских радњи  

на територији општине Рудо          8 

25. Закључак о усвајању Информације о раду градске зелене пијаце и промету пољопривредних 

 производа и стоке на територији општине Рудо       8 

26. Закључак о усвајању Информације о снабдјевености и квалитету воде за пиће на 

 територији општине Рудо          9 

27. Закључак о усвајању Информације о реализацији одлука и закључака Скупштине општине 

 у протеклом периоду          9 

28. Закључак о усвајању Извјештаја о стању насиља у породици и родно заснованом 

 насиљу у општини Рудо за 2014.годину        9 

29. Закључак о неоснованости захтјева за аутентично тумачење члана 77. и 81. Пословника 

 Скупштине општине Рудо          9 

    

 

  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                   

1. Правилник о поступку директног споразума       10 

2. Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Превоз ученика на подручју општине  

Рудо у 2015. години “          11 
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3. Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка лож  уља     11  

4. Одлука о избору најповољнијег понуђача-превоз ученика      11 

5. Одлука о поништењу поступка јавне набавке“ Набавка лож уља за 2015. годину“   12 

6. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Превоз ученика     12 

7. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Набавка конференцијских столица   12 

8.  Одлука о покретању поступка јавне набавке -Осигурање запослених радника   13 

9. Одлука о покретању  поступка јавне набавке“ Набавка лож уља за 2015. годину“   13 

10. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Услуга испитивања земљишта    13 

11. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Набавка система за наводњавање   14 

12. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Превоз ученика     14 

13. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Набавка садног материјала    14 

14. Одлука о одгађању поступка јавне набавке -превоз ученика     15 

15. Одлука о избору најповољнијег понуђача-Осигурање радника     15 

16. Одлука о избору најповољнијег понуђача-Систем за наводњавање     16 

17. Одлука о избору најповољнијег понуђача-малине садни материјал     16 

18. Одлука о покретању поступка јавне набавке –превоз ученика     16 

19. Одлука о избору најповољнијег понуђача-превоз ученика      17 

20. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника- Народна библиотека    17 

21. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-Општинска управа    17 

22. Одлука о измјенама и допунама Приједлога плана јавних набавки за 2015. год.   18 

23. Одлука о одобравању средстава-Меморијални турнир Станковић     19 

24. Одлука о одобравању средстава-Васкршњи турнир Мокронози     19 

25. Одлука о одобравању средстава-Сајам привреде Западне Србије     19 

26. Одлука о додјели новчане помоћи-Шабан Хаџић       19 

27. Одлука о додјели новчане помоћи-Удружење студената „Стелекс“     20 


