СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XXI

Рудо, 05. децембар 2017. године

Број 11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 39.став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), чланa 22. Закона о пољопривреди
(„Службени гласник Републике Српске“број:70/06, 20/07,
86/07,71/09 ) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
01.12.2017.године, д о н о с и

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
заједница општине Рудо за 2018. годину.

рада мјесних

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо.
Број: 01-022-72/17
Датум: 1. децембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

ОДЛУКУ
o измјенама Одлуке о подстицајима за развој
пољопривредне производње у 2017.години

3....................................................................
Члан 1.
У члану 23.став 4. Одлуке о подстицајима за
развој пољопривредне производње у 2017.години(
„Службени гласник општине Рудо“ број:3/17) мијења се
и гласи: „Премија за произведено и продато јагодичасто
воће износи 0,10 КМ/кг“.

На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
01.12.2017. године, донијела је

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо.

ОДЛУКУ
о разрјешењу ВД директора ЈЗУ Дом здравља „Др
Стојана и Љубица“ Рудо

Број: 01-022-71/17
Датум: 1. децембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

2....................................................................
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
01.12.2017.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм рада
мјесних заједница општине Рудо за 2018. годину

Члан 1.
Марина Миликић, спец.др.мед. из Рудог,
разрјешава се са позиције вршиоца дужности директора
ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо, због
окончања конкурсне процедуре и стицања услова за
коначно именовање.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:01-022-73/17
Датум: 1. децембар 2017.године

„Службени гласник општине Рудо” број 11/17

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

05.12.2017.

Страна

1

4....................................................................
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
01.12.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању директора ЈЗУ Дом здравља „Др
Стојана и Љубица“ Рудо
Члан 1.
Марина Миликић, спец.др.мед. из Рудог, именује
се директора ЈЗУ Дом здрвља „Др Стојана и Љубица“
Рудо на мандатни период од четири године, без
ограничења овлаштења.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:01-022-74/17
Датум: 1. децембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

5....................................................................
На основу члана 14. став 2. Закона о
експропријацији
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број 112/16, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), члана
39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 4/17), у предмету утврђивања општег
интереса за изградњу пута , општина Рудо, Скупштина
општине Рудо, на сједници одржаној дана 01.12.2017.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању мишљења
Члан 1.
Даје се позитивно мишљење за утврђивање
општег интереса за изградњу пута Кула (регионални пут)
- Митровићи (кућа Станимира Митровића) у Мјесној
заједници Миоче, инвеститора општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-013-83/17
Датум: 1. децембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама (
„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. Статута
општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17), Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 3.3. Плана јавних
набавки за 2017. годину, за набавку радова: „Реновирање
Основне школе у Будимлији (МЗ Бијело Брдо) и
реновирање канцеларије Мјесне заједнице у ШтрпцимаОпштина Рудо“ повјерених добављачу „ЛЕТ“ ДОО
Рогатица
према
Уговору
бр.02-404-18/17
од
03.07.2017.године, а према раније спроводеном
отвореном поступку јавне набавке.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 8.750,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке су
обезбјеђена у Буџету општине Рудо, са ставке издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију,
економски код 511200.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
преговарачког поступка без објаве обавјештење о
набавци, члан 24. став 1. тачка б) Закона о јавним
набавкама. Критериј за додјелу уговора је најнижа
цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-53/17
Датум:03.11.2017 .год.

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

2....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник
општине Рудо доноси:

„Службени гласник општине Рудо” број 11/17

05.12.2017.

Страна 2

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 3.10 Плана јавних
набавки за 2017. годину за набавку „Јавна расвјета уз
Р449 у Соколовићима-набавка кабла и свјетиљки”.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 800,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2017. годину са ставке
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију, економски код 511200.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
директног споразума. Критериј за додјелу уговора је
најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужен је
Самостални стручни сарадник за јавне набавке и
инвестиције.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-54/17
Датум:08.11.2017 .год.

додјели средстава у склопу Финансијског механизма у
износу од 300,00 КМ.
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: 02-404-55/17
Датум:22.11.2017 .год.

4....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

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

3....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник
општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.8 Плана јавних
набавки за 2017. годину за набавку „Дизајн и штампа
промотивног материјала”.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 400,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2017.годину са ставке
расходи за услуге штампања и увезивања, економски код
412731 у износу од 100,00 КМ и средстава обезбијеђених
путем Финансијског механизма за финансирање
пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у
Републици Српској 2016/2017, у складу са Уговором о

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

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.9. Плана јавних
набавки за 2018. годину, за набавку услуга: „Превоз
ученика на подручју општине Рудо у 2018. години“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ - а
износи 51.300,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2018.
годину са ставке текуће помоћи ученицима - превоз ђака
, економски код 416124.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
отвореног поступка и спровођењем е-аукције. Критериј
за додјелу уговора је најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-57/17
Датум:27.11.2017 .год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

„Службени гласник општине Рудо” број 11/17

05.12.2017.
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5....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.4. Плана јавних
набавки за 2018.годину, за набавку услуга: „Чишћење
снијега у 2018. години“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ - а
износи 8.547,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке
расходи за услуге зимске службе , економски код 412812.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
конкурентског захтјева и спровођењем е-аукције .
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 2.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2017.годину са ставки:
расходи за одржавање осталих објеката (путеви),
економски код 412520.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
преговарачког поступка без објаве обавјештење о
набавци, члан 21. став 1. тачка д) Закона о јавним
набавкама. Критериј за додјелу уговора је најнижа
цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-59/17
Датум:28.11.2017 .год.

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

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

IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02020-17/17 од 12.04.2017.год.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси

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

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

Број: 02-404-58/17
Датум:28.11.2017 .год.

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

6....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси:

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.8. Плана јавних
набавки за 2018. годину, за набавку роба: „Набавка
горива за потребе општине Рудо у 2018. години“.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 6.840,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке
расходи по основу утрошка горива, економски код
412630.

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.7. Плана јавних
набавки за 2017. годину, за набавку услуге:“Насипање
локалних путева на подручју општине Рудо“.

III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је
eкономски најповољнија понуда.

„Службени гласник општине Рудо” број 11/17

05.12.2017.

Страна 4

IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-6017
Датум:05.12.2017 .год.

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

Број: 02-404-53/17
Датум:07.11.2017 .год.

9....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута
општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник
општине Рудо доноси:

8....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
У поступку јавне набавке, путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се
односи на радове: „Реновирање Основне школе у
Будимлији (МЗ Бијело Брдо) и реновирање канцеларије
Мјесне заједнице у Штрпцима - Општина Рудо“ на
преговоре је позван представник извођача радова „ЛЕТ“
ДОО Рогатица.
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања понуде и завршених
преговора утврђено је да понуда „ЛЕТ“ ДОО Рогатица
испуњава
све
услове
предвиђене
тендерском
документацијом те је на основу критерија најниже цијене
и завршених преговора прихваћена понуда „ЛЕТ“ ДОО
Рогатица са понуђеном цијеном од 8.746,76 КМ без
ПДВ-а, односно од 10.233,70 КМ са ПДВ-ом.
III
Записник о преговарању број 02-404-53/17 од
07.11.2017.године саставни је дио ове одлуке.
IV
Против ове Одлуке незадовољна страна има
право на жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте.
Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине
Рудо у најмање три примјерка.

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

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
У поступку јавне набавке, путем директног
поступка јавне набавке, а који се односи на „Јавну
расвјету уз Р449 у Соколовићима-набавка кабала и
свјетиљки“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ЗТР „ЕЛЕКТРО“-УВАЦ, Рудо на износ од
811,97 КМ без ПДВ-а, односно 950,00 КМ
са ПДВ-ом
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда испуњава све услове у складу са
тендерском документацијом и да се са понуђачем ЗТР
„ЕЛЕКТРО“-УВАЦ, приступи закључивању уговора.
III
Против ове Одлуке незадовољна страна има
право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба
се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо,
најмање у три примјерка.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у “Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 02-404-54/17
Датум:10.11.2017 .год.

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

10..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама (
„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута
општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник
општине Рудо доноси:

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
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I
У поступку јавне набавке, путем директног
поступка јавне набавке, а који се односи на „Дизајн и
штамшу промотивног материјала“, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ЗТР „АБРАКСАС, Рудо на износ од 400,00
КМ са ПДВ-ом
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда испуњава све услове у складу са
тендерском документацијом и да се са понуђачем ЗТР
„АБРАКСАС, приступи закључивању уговора.

Понуђач ЗГР „С&Д“ Рудо је позван је да достави и своју
коначну понуду.
III
Понуђач ЗГР „С&Д“ Рудо је доставио коначну
понуду који износи 1.728,00 КМ (понуђач није обвезник
ПДВ-а) и пошто су испуњени услови у складу са ТД
приступиће се закључивању уговора.

III
Против ове Одлуке незадовољна страна има
право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба
се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо,
најмање у три примјерка.

IV
Записник о спроведеном преговарању број 02404-59/17 од 01.12.2017.године саставни је дио ове
Одлуке.
V
Против ове Одлуке незадовољна страна има
право на жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте.
Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине
Рудо у најмање три примјерка.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у “Службеном гласнику општине
Рудо“.

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

Број: 02-404-55/17
Датум:27.11.2017 .год.

Број: 02-404-59/17
Датум:05.12.2017 .год.

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

11..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама (
„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. Статута
општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17), Начелник општине Рудо доноси:

12..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17) Начелник општине Рудо доноси:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
У поступку јавне набавке, путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се
односи на услуге „ Насипање локалних путева на
подручју општине Рудо“, на преговоре су се пријавили
слиједећи понуђачи:
1. ЗГР „Марко“ Рудо
2. „Сила“ ДОО Рудо
3. ЗГР „С&Д“ Рудо
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања почетних понуда и завршених
преговора са понуђачима утврђено је да понуђач ЗГР
„С&Д“ Рудо испуњава све услове у складу са тендерском
документацијом и да је његова понуда најповољнија.

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

ОДЛУКУ
о доношењу плана јавних набавки за 2018. годину

I
Доноси се план јавних набавки за буџетску календарску 2018. годину.
II
Саставни дио ове одлуке је План јавних набавки
за 2018. годину.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-56/17
Датум:22.11.2017 .год.

„Службени гласник општине Рудо” број 11/17
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
ОПШТИНА РУДО

Р.
бр.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА
ЈРНЈ

1

2

3

1.

ПЛАНИРАН
А БРУТО
ВРИЈ.

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВ. ДАТУМ
ПОКРЕ.ПОСТ.

ОКВ.ДАТУМ
ЗАКЉ.УГОВ

ИЗВОР
ФИНАН
СИР.

НАПОМЕНА

5

6

7

8

9

10

УСЛУГЕ

1.1.

Електрична енергија

1.2.

Јавна расвјета

1.3.

Вода и канализација

1.4.

Чишћење снијега

1.5.

Услуге кафилерије

1.6.

Услуге дератизације

1.7.

1.9.

Услуге штампања и
увезивања
Услуге објаве тендера и
огласа
Превоз ученика

1.10

Услуге репрезентације

1.8.

ПРОЦИЈЕ
Њ.
ВРИЈЕДНО
СТ
4

9062000-9

90923000-3

60140000-1

6.840,00

8.000,00

23.932,00

28.000,00

3.590,00

4.200,00

8.547,00

10.000,00

3.420,00

4.000,00

5.128,00

6.000,00

1.282,00

1.500,00

3.418,00

4.000,00

51.300,00

60.000,00

3.418,00

4.000,00
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Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев
Директни
споразум
Конкурентски
захтјев
Директни
споразум
Директни
споразум
Директни
споразум
Директни
споразум
Отворени
поступак

новембар ,2017

децембар, 2018

март, 2018

април, 2018

март, 2018

април, 2018

по потреби, 2018

по потреби,2018

по потреби, 2018

по потреби,2018

новембар,2017

децембар,2018

Директни
споразум

по потреби, 2018

по потреби, 2018

Страна
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Буџет
412211
Буџет
412814
Буџет
412221,
412222,
412815
Буџет
412812
Буџет
412223
Буџет
412223
Буџет
412731
Буџет
412732
Буџет
416124,
МП РС
Буџет
412941

Изузеће по члану 10.
ЗЈН
Изузеће по члану 10.
ЗЈН
Изузеће по члану 10.
ЗЈН
E-АУКЦИЈА

Дјелим.се.финан.
од. стр.Мин.
Просвјете РС
Е-АУКЦИЈА

1.11

Комуникационе услуге

17.094,00

20.000,00

1.12

Текуће одржавање
службених аутомобила
Текуће одржавање
канцеларијске опреме

1.710,00

2.000,00

427,00

500,00

Текуће одржавање
компјутерске опреме
Осигурање и регистрација
службених аутомобила
Осигурање запослених

1.282,00

1.500,00

1.282,00

1.500,00

1.282,00

1.500,00

8.547,00

10.000,00

5.560,00

6.500,00

1.000,00

1.170,00

670,00

780,00

2.780,00

3.250,00

1.120,00

1.300,00

34.188,00

40.000,00

855,00

1.000,00

5.128,00

6.000,00

193.800,00

226.700,00

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

Услуге одржавања
рачунарских програма
Расходи за прославу дана
општине
Расходи за новогодишње
новогодишње кићење
града
Расходи за новогодишње
пакетиће
Расходи поводом
манифест. Лимски
бијатлон
Остали расходи
репрезентације
Одржавање јавних
површина

1.24

Одржавање јавне расвјете

1.25

Услуге санације и
чишћења у случају
елементарне непогоде и
штете
УКУПНО:

6000000-0
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Конкурентски
захтјев
Директни
споразум
Директни
споразум

01.01.2018.

31.12.2018.

по потреби, 2018

по потреби,2018

по потреби, 2018

по потреби,2018

Директни
споразум
Директни
споразум
Директни
споразум
Конкурентски
захтјев
Директни
споразум
Директни
споразум

по потреби, 2018

по потреби,2018

по потреби, 2018

по потреби,2018

фебруар, 2018

март, 2018

по потреби, 2018

по потреби,2018

по потреби, 2018

по потреби,2018

децембар, 2018

децембар, 2018

Директни
споразум
Директни
споразум

децембар, 2018

децембар, 2018

јун,2018

јун,2018

Директни
споразум
Конкурентски
захтјев

по потреби, 2018

по потреби,2018

01.01.2018.

31.12.2018.

Директни
споразум
Директни
споразум

по потреби, 2018

по потреби,2018

по потреби, 2018

по потреби,2018

Страна
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Буџет
412230
Буџет
412530
Буџет
412530
Буџет
412530
Буџет
412721
Буџет
412725
Буџет
412770
Буџет
412943
Буџет
412943
Буџет
412943
Буџет
412943
Буџет
412943
Буџет
412813
Буџет
412819
Буџет
416126

2.

РОБЕ

2.1.

Набавка огревног дрвета

2.2.

Набавка лож уља

2.3.

Набавка компјутерског
материјала
Набавка канцеларијског
материјала
Стручна литература и
часописи
Материјал за одржавање
хигијене
Материјал за потребе
цивилне заштите
Набавка горива

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

855,00

1.000,00

09135000-4

10.256,00

12.000,00

30200000-1

2.565,00

3.000,00

30192000-1

4.275,00

5.000,00

2.565,00

3.000,00

855,00

1.000,00

855,00

1.000,00

6.840,00

8.000,00

1.282,00

1.500,00

30.348,00

35.500,00

12.820,00

15.000,00

377.795,00

442.020,00

390.615,00

457.020,00

09130000-9

Остали режијски
материјал
УКУПНО
3.

3.1.
3.2.

Директни
споразум
Конкурентски
захтјев
Директни
споразум
Директни
споразум
Директни
споразум
Директни
споразум
Директни
споразум
Конкурентски
захтјев
Директни
споразум

септембар, 2018

октобар, 2018

мај, 2018

јун, 2018

децембар, 2017

јануар, 2018

децембар, 2017

јануар, 2018

по потреби, 2018

по потреби,2018

по потреби, 2018

по потреби,2018

по потреби, 2018

по потреби,2018

новембар, 2017

децембар, 2017

по потреби, 2018

по потреби,2018

Конкурентски
захтјев

по потреби, 2018

по потреби,2018

Буџет
412215
Буџет
412216
Буџет
412311
Буџет
412319
Буџет
412330
Буџет
412320
Буџет
412443
Буџет
412630
Буџет
412390

Е-АУКЦИЈА

РАДОВИ
Одржавање локалних
путева
Изградња, инвестиционо
одржавање, зграда,
објеката, набaвка опреме
исл.
УКУПНО:

45112310-1

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.
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Буџет
412520
Буџет
511200

Е-АУКЦИЈА
Набавка се покреће
након усвајања плана
капиталних
инвестиција за 2018.г

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

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

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,
доноси

На основу члана 59.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.97/16) , по захтјеву за новчану помоћ
Серхатлић Смаја из Бишевића , општина Рудо, а на
предлог Комисије за спровођење поступка додјеле
помоћи избјеглим и расељеним лицима,
Начелник
општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника

ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Општинској
управи Рудо, за мјесец октобар 2017. године
(организациони код 0 080 130), у износу од 22.664,70
КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (22.664,70 КМ) на конто 511311 – Издаци за
набавку моторних возила (22.419,00 КМ – учешће 30% за
набавку санитета) и на конто 516128 – Издаци за залихе
осталог материјала (245,70 КМ – набавка застава).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове, Одсјек за буџет.

I
Серхатлић Смају из Бишевића, одобравају се
новчана средства, у износу од 500,00 КМ на име помоћи
за завршетак радова на изградњи куће у насељу
Бишевићи , општина Рудо.
II
Наведена средства, из средстава Буџета општине
Рудо са позиције “текуће помоћи избјеглим и расељеним
лицима (416-123)“, уплатити на рачун именованог, бр.
562-006-81431279-88-НЛБ банка.
III
За спровођење ове одлуке , задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“

Број: 02-403-1-8/17
Датум:06.11.2017 .год.

Број: 02-40-225/17
Датум:24.11.2017 .год.

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

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

САДРЖАЈ:
1.
2.
3.
4.
5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Одлука о измјенама Одлуке о подстицајима за развој пољопривредне производње у 2017.г
Одлука о давању сагласности на Програм рада мјесних заједница општине Рудо за 2018. г.
Одлука о разрјешењу ВД директора ЈЗУ ДЗ Др Стојана и Љубица Рудо
Одлука о именовању директора ЈЗУ ДЗ Др Стојана и Љубица Рудо
Закључак о давању мишљења

1/1
2/1
3/1
4/2
5/2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одлука о покретању поступка јавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о доношењу Плана набавки за 2018.годину
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о додјели новчане помоћи

1/2
2/3
3/3
4/3
5/4
6/4
7/4
8/5
9/5
10/5
11/6
12/6
13/10
13/10
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