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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXI Рудо, 18. август  2017. године Број 7 

 
 

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1.................................................................... 
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), Начелник општине Рудо, дана 

16.08.2017.године, д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И 

НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РУДО 

 

 

Члан 1. 

У члану 10. Правилника  о платама и накнадама 

запослених радника у  Општинској управи  Рудо 

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

5/14, 13/14, 10/15 и 8/16), Одјељење за привреду, 

финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, 

Одсјек за привреду, финансије и урбанизам, под редним 

бројем: 2.  радно мјесто: Самостални стручни сарадник за 

унос фактура и потраживања у трезорском пословању, у 

рубрици коефицијент број: „7,20“, замјењује се бројем: 

„7,70“. 

      

Члан 3. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-020-36/17   

Датум:16.08.2017 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

2.................................................................... 
 На основу члана 59. став 1. алинеја 5. и 

чл.82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16),  Начелник 

општине Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од 600,00 КМ,  на име награда за три ученика из СШЦ 

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

су проглашени ученицима генерације школске 2016/17 

године. 

 

II 

 Наведена средства  , са буџетске позиције  

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

исплатиће се преко благајне Општинске  управе , у 

износу од по 200,00 КМ- Преловић Светлани (ОШ Рудо), 

Анџић Марјану(ОШ „Бошко Буха“ Штрпци) и 

Мијушковић Јовани (СШЦ „Рудо“). 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број: 02-022-46/17 

Датум: 10.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

3.................................................................... 
 На основу чл. 59.став 1.алинеја 5. и чл. 82. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број:  97/16), Начелник општине 

Рудо,   д о н о с и: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Одобравају  се  новчана средства, у износу од  

800,00 КМ, на име награда  за 16 ученика  основних 

школа „Рудо“ и „Бошко Буха“ Штрпци, који су освојили 

прва мјеста на општинским такмичењима, у школској 

2016/17 години. 
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II 

 Наведена средства  исплатиће се преко благајне 

Општинске управе , са буџетске позиције „остале помоћи 

ђацима и студентима-416-124“, у износу 50,00КМ по 

ученику.  

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-022-40/17 

Датум: 13.06.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

  

4.................................................................... 
На основу чл. 59.став 1.алинеја 5. и чл. 82. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:  97/16), Начелник општине Рудо,д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Снежани  Савић из Мокронога, одобравају  се  

новчана средства, у износу од  380,00 КМ ,због  тешке 

финансијске ситуације у којој се именована тренутно 

налази. 

 

II 

 Наведена средства , са  позиције „ буџетска 

резерва“,  уплатити на рачун  кћерке  именоване Марије 

Савић, бр.562-006-81320894-85 НЛБ банка. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-022-41/17 

Датум: 14.06.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број  97/16), разматрајући захтјев ЈУ „Центар за 

социјални рад Рудо“ бр.02-183-118/17 од 

13.07.2017.године, Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од  480,00 КМ, на име помоћи  ЈУ „Центар за социјални 

рад Рудо“,  за реализацију  пројекта „Социјализација 

дјеце Републике Српске 2017.године“. 

 

II 

               Средства из тачке I намјењена су за 24-oро дјеце 

из породица корисника права из социјалне и дјечије 

заштите, дјеце са посебним потребама, дјеце из 

вишечланих породица и дјеце демобилисаних бораца и 

РВИ ВРС од I-IV категорије  , која ће љетовати у 

одмаралишту „Ужице“ у Бечићима, у периоду од 25.08. - 

03.09.2017.године. 

 

III 

             Наведена средства , са позиције „остале помоћи 

појединцима -416-129“, уплатити на рачун вође групе 

Буква Братислава , бр.562-100-8021024923 НЛБ банка. 

 

IV 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-145/17 

Датум: 14.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

6.................................................................... 
 На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“број: 97/16), по захтјеву Пољопривредног 

факултета Источно Сарајево, бр.01-543-5/17 од 

15.05.2017.године, Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 Пољопривредном факултету  Источно Сарајево 

,ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од  

200,00 КМ,   на име трошкова организоване размјене 

студената са студентима Пољопривредног универзитета 

из Вороњежа (Русија).    

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „остале помоћи - 416-129“ , уплатити 

на рачун Пољопривредног факултета, бр.562-099-

80950599-31 НЛБ банка , буџетска организација 0831010, 

врста прихода 731219, шифра општине 088. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 
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IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-101/17 

Датум: 18.05.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

7.................................................................... 
На основу члана 59.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.97/16) , по захтјеву за новчану помоћ  Хота 

Азема  из Сарајева , а на предлог Комисије за спровођење 

поступка додјеле помоћи избјеглим и расељеним лицима,  

Начелник општине д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

 Хота Азему, повратнику из Сарајева, одобравају 

се  новчана средства, у износу од  500,00 КМ на име 

помоћи за изградњу куће  у мјесту Прибишићи , МЗ 

Стргачина. 

 

II 

Наведена средства,  из средстава Буџета 

општине Рудо  са позиције   “ текуће помоћи избјеглим и 

расељеним лицима (416-123)“,  уплатити на рачун  

именованог, бр.161 300004 1362795-Раиффасен банка. 

 

III 

          За спровођење ове одлуке , задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

Број: 02-40-148/17 

Датум: 25.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

8.................................................................... 
На основу члана 59.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.97/16) , по захтјеву за новчану помоћ  Сабине 

Међуселац  из  Куле ,а на предлог Комисије за 

спровођење поступка додјеле помоћи избјеглим и 

расељеним лицима,  Начелник општине д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 Сабини Међуселац из Куле,општина Рудо, 

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

на име помоћи за завршетак радова  на изградњи куће  у 

мјесту Кула. 

II 

Наведена средства ,  из средстава Буџета 

општине Рудо  са позиције                “  текуће помоћи 

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

рачун  именоване, бр.40454442000- УниЦредит банка 

(338-00000000000-72). 

 

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: 02-40-147/17 

Датум: 25.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

9.................................................................... 
 На основу члана 59. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:  97/16), разматрајући  понуду Предрага 

Остојића из Рудог, за куповину књиге „Чичина прича или 

Страдање српско“ , Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању новчаних средстава 

 

 

I 

  ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од  300,00 КМ, на име куповине књиге „Чичина прича 

или Страдање српско“, аутора Предрага Остојића из 

Рудог. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ буџетска 

резерва“ , уплатити на рачун  Предрага Остојића, бр.562-

100 8006396838 НЛБ банка. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-014-11/17 

Датум: 20.06.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

10.................................................................. 
 На основу члана 59. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:  97/16),  а по захтјеву Црквене општине 

Соколац  за финансијску  помоћ , бр.86/17 од 

11.07.2017.године, Начелник општине Рудо, д о н о с и: 
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О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 Црквеној општини Соколац  , ОДОБРАВАЈУ 

СЕ новчана средства, у износу од  200,00 КМ, на име 

помоћи  за за организацију устоличења новоизабраног 

Митрополита Дабробосанског г.Хризостома .  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ буџетска 

резерва“ , уплатити на рачун- Српска православна 

црквена општина Соколац , бр.555 0020147534980-Нова 

банка. 

III 

 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-146/17 

Датум: 18.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

11.................................................................. 
 На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), разматрајући  захтјев за помоћ 

Пернат Предрага из Рудог , Начелник општине Рудо, 

 д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

         Пернат Предрагу  из Рудог ,ОДОБРАВАЈУ СЕ 

новчана средства у износу од  10.000,00 КМ, на име 

помоћи за санацију властитог  породичног објекта, 

уништеног у пожару , дана 30.05.2017.године.   

 

II 

 Наведена средства уплатити из средстава буџета 

општине Рудо, са позиције „буџетска резерва“, на начин 

да се 9.000,00 КМ уплати на рачун ОО Црвеног крста на 

рачун, бр.562-006-80582668-59 а 1.000,00 КМ  на рачун 

СЗТР “Миленијум промет “ ,бр.562-006-81232097-17, за 

набавку грађевинског материјала . 

 

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: 02-040-124/17 

Датум: 08.06.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

12.................................................................. 
 На основу чл. 59.став 1.алинеја 5. и чл. 82. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број:97/16), разматрајући захтјев МЗ 

Старо Рудо ,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  

200,00 КМ, на име помоћи за набавку материјала за 

санацију и чишћење језера у Старом Рудом. 

 

II 

 Наведена средства  , са буџетске позиције 

„текуће одржавање -    412-520“, уплатити на рачун 

трговинске радње „Варда“ Рудо,власништво Жарка 

Лазовића, бр.5620060000010386-НЛБ банка .  

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-151/17 

Датум: 24.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 49. Статута општине Рудо 

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

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

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Центар 

за социјални рад Рудо, за мјесец јул 2017. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 200,00 КМ, са 

конта 412211 – Расходи по основу утрошка електричне 

енергије (200,00 КМ) на котно 412199 – Расходи по 

основу осталог закупа (200,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 
Број: 02-403-1-6/17 

Датум: 15.08.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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14.................................................................. 
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: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне 

набавке под редним бројем 3.8 Плана јавних набавки за 

2017. годину, за набавку радова: „Санација висећег моста 

на Лиму (Увац-Мокронози)“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

5.999,00  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: 02-404-31/17 

Датум: 24.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

15.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 

члана 70. Закона о јавним набавкама ( „Службени 

гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута  општине 

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

члана 5. Правилника о поступку директног споразума 

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

Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на „Санацију 

висећег моста на Лиму (Увац-Мокронози)“, понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1.КП „УСЛУГА“ АД Рудо , на износ 6.991,68 

КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем КП 

„УСЛУГА“ АД Рудо, приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

Број: 02-404-31/17 

Датум: 27.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

16.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 

члана 18. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута општине Рудо 

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

Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне 

набавке под редним броје 3.2 Плана јавних набавки за 

2017. годину, за набавку додатног материјала за 

реконструкцију јавне расвјете на територији општине 

Рудо. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

12.720,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке се финансирају из 

уштеде електричне енергије. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

преговарачког поступка без објаве обавјештење о 

набавци, члан 24. став 1. тачка а)  Закона о јавним 

набавкама. Критериј за додјелу уговора је најнижа 

цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је Комисија за 

јавне набавке именована Рјешењем број:02-020-17/17 од 

12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 
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Број: 02-404-30/17 

Датум: 19.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

17.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 

„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 

члана 70. Закона о јавним набавкама ( „Службени 

гласник БиХ“ број: 39/14)  и члана 67. Статута  општине 

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

Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се 

односи на набавку додатног материјала за 

реконструкцију јавне расвјете на територију општине 

Рудо“, на преговоре су позвани представници Извођача 

радова „ЕЛНОС БЛ“ ДОО Бања Лука, Никодије 

Јосиповић и Рајко Клачар. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након разматрања понуде и завршених 

преговора утврђено је да понуда „ЕЛНОС БЛ“ ДОО Бања 

Лука, испуњава све услове предвиђене тендерском 

документацијом те је на основу критерија најниже цијене 

и завршених преговора прихваћена понуда „ЕЛНОС БЛ“ 

ДОО Бања Лука, са понуђеном цијеном од 14.882,40  КМ 

са ПДВ-ом. 

III 

Записник о преговарању број 02-404-30/17 од 

19.07.2017.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. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-30/17 

Датум: 20.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

18.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), 

члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14) и члана 67. Статута  општине Рудо 

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

Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

I 

У поступку јавне набавке, путем отвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки 

бр.:245-1-3-13-3-11/17 од 20.06.2017.год. и Службеном 

листу БиХ бр.: 46/17 од 23.06.2017.год, а који се односи 

на „Асфалтирање локалних путева на подручју општине 

Рудо у 2017.години“, понуду је доставио слиједећи 

понуђач: 

 

1. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ АД СОКОЛАЦ, на 

износ од 358.922,50 КМ без ПДВ-а, односно 

419.939,33 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа  понуде утврђено је 

да приспјела  понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем 

„РОМАНИЈАПУТЕВИ“ АД СОКОЛАЦ приступи 

закључивању уговора. 

 

III 

Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-

404-23/17 од 10.07.2017. године је саставни дио ове 

Одлуке. 

 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте. 

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у “Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-

23/17 од 10.07.2017. године 

 

Број: 02-404-23/17 

Датум: 11.07.2017. год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

19.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 

Службени гласник Републике Српске број: 97/16), члана 

17. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник БиХ 

број: 39/14),  члана 49.  Статута општине Рудо- 

пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рудо“ 

број: 5/13 и 3/14) и члана 6. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо број: 7/15) Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 

2017.год. 
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У табеларном прегледу  плана јавних набавки за 2017. годину, у дијелу тачке 2. робе, иза тачке 2.10 додаје се нова тачка  која гласи: 

Р. 

бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦ. 

ВРИЈ. 

ПЛАН. 

БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.11 Набавка котла за гријање  5.030,00 5.900,00 директни мај, 2017 јун, 2017 Буџет 511341  

 УКУПНО:  55.414,00 64.800,00      

 

II 

У табеларном прегледу  плана јавних набавки за 2017.годину, у дијелу тачке 3. Радови, тачка 3.3 се брише, а  додају се нове тачке које гласе: 

Р. 

бр. 

             ПРЕДМЕТ  

             НАБАВКЕ 

   

ШИФРА 

    ЈРЈН 

ПРО. 

ВРИЈЕД. 

ПЛАН. 

БРУТО ВРИЈ. 

   ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

   ПОКР.ПОСТ. 

ОКВ. ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

   ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 

           

НАПОМЕНА 

3.3. 

Реновирање Основне школе у 

Будмилији (МЗ Бијело Брдо) и 

реновирање канцеларије Мјесне 

заједнице у Штрпцима-општина 

Рудо 

 93.000,00 108.500,00 отворени мај, 2017 јун, 2017 Буџет 51110  

3.4. 

Адаптација и проширење 

просторије за припрему радника 

за производњу и прераду малине 

на хладњачи Увац 

 75.200,00 87.990,00 конкурентски мај, 2017 јун, 2017 

Буџет, 25% 

511110 

Фин.мех. 

Пројекти 75 

% 

 

3.5. 
Пројекат реконструкције спомен 

костурнице у Штрпцима 
 21.370,00 25.000,00 конкурентски јун, 2017 јул, 2017 Буџет 51110  

3.6. Пројекат безбједности саобраћаја  8.550,00 10.000,00 конкурентски јун, 2017 јул,2017 

Буџет 51110; 

учешће 

Министарста 

 

3.7.  

Асфалтирање локалних путева на 

подручју општине Рудо у 

2017.години 

 355.000,00 414.400,00 отворени јун, 2017 јул, 2017 Буџет 51110  

3.8. 
Санација висећег моста на Лиму 

(Увац-Мокронози) 
 10.085,00 11.800,00 конкурентски јул, 2017 август, 2017 Буџет 51110  

3.9. 
Изградња обалоутврде на 

изворшту у Бјељевине 
 8.550,00 10.000,00 конкурентски јул, 2017 август, 2017 Буџет 51110  

3.10. 
Јавна расвјета уз Р449 у 

Соколовићима 
 5.980,00 7.000,00 конкурентски јул, 2017 август, 2017 Буџет 51110  

 
 

УКУПНО: 
 899.335,00 1.051.060,00      
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III 

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

 

Број: 02-404-12/17 

Датум: 03.05.2017.год.                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 

1. Правилник о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених радника у општинској управи Рудо 1  

2. Одлука о одобравању новчаних средстава         1 

3. Одлука             1 

4. Одлука             2 

5. Одлука о додјели новчане помоћи          2 

6. Одлука о додјели новчане помоћи          2 

7. Одлука о додјели новчане помоћи          2 

8. Одлука о додјели новчане помоћи          2 

9. Одлука о одобравању новчаних срестава         3 

10. Одлука о додјели новчане помоћи          4 

11. Одлука о додјели новчане помоћи          4 
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