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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXII Рудо, 01. август  2018. године Број 7 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1....................................................................  
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи( „Службени гласник Републике Српске“број: 

97/17), члана 9. став 3. и 4. и 5. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе(„Службени 

гласник Републике Српске“број: 06/05 и 98/13) и члана 

36. став 2. Статута Општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на 17 редовној сједници одржаној дана 

30.07.2018.године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о исплати накнаде потпредсједнику Скупштине 

општине  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одобрава се исплата накнаде 

потпредсједнику Скупштине општине Рудо у висини 

нето плате предсједника Скупштине општине Рудо.    

 

Члан 2. 

 Исплата накнаде из члана 1. ове одлуке 

обрачунаће се и исплатити за период у којем је 

потпредсједник Скупштине општине обављао функцију 

предсједника Скупштине општине Рудо, односно за 

период од 05.06.2018.године до 06.07.2018.године.  

  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо,а за 

извршење ове одлуке задужује се начелник општине. 

 

Број:01-022-38/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

2....................................................................   
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 51. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

30.07.2018. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  сталних  

радних тијела Скупштине општине Рудо 

 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова сталних радних 

тијела Скупштине општине Рудо („ Службени гласник 

општине Рудо“  број 10/16 и 2/18) у члану 1.став 1. састав 

сталних радних тијела мијења се и гласи: 

- Комисија за статутарна питања, пословник 

и прописе, умјесто досадашњих чланова Радовић 

Момира и Вујичић Милана именују се нови чланови 

Павловић Драган и Видаковић Јовица, 

 - Комисија за награде и признања, умјесто 

досадашњег предсједника комисије Павловић Драгана 

именује се нови предсједник комисије Пријовић 

Нинослав,   

 - Комисија за вјерска питања, умјесто 

досадашњег предсједника комисије Ћировић Велибора и 

члана комисије Топаловић Гојка  именује се нови 

предсједник комисије Станишић Борислав и нови члан 

комисије Топаловић Милун, 

 -Комисија за питање младих, умјесто 

досадашњих чланова Станишић Борислава, Стикић 

Марије и Јовановић Синише именују  Видаковић Јовица 

за предсједника и Митровић Томиславка и Новаковић 

Младен за чланове, 

 -Комисија за буџет и финансије, умјесто 

досадашњих чланова Дробњаковић Саше, Симић 

Славише и Топаловић Милуна именују Павловић Драган 

за предсједника и Станишић Крста и Миковић Слободана 

за чланове, 

 -Комисија за равноправност полова, умјесто 

досадашњег предсједника комисије Ћировић Милована и 

члана комисије Станишић Борислава  именује се нови 

предсједник комисије Јанићијевић Александар и нови 

члан комисије Станић Мирко, 

 -Комисија за мјесне заједнице, умјесто 

досадашњих чланова Симић Славише и Ђукановић 

Богдана именују се нови чланови Ћировић Милован и 

Станишић Борислав, 

 -Одбор за заштиту људских права, представке 

и притужбе грађана, умјесто члана Буква Милоша 

именује се нови члан Ћувиза Горан, а за предсједника 

Одбора умјесто Чолаковић Милка именује се досадашњи 

члан Павловић Драган, 

 -Одбор за регионалну и међународну сарадњу, 

умјесто досадашњег предсједника Симић Славише и 

чланова Радовић Зорана и Дробњаковић Богосава 

именују се нови чланови Станишић Крста, Ћеха Јован и 

Видаковић Јовица а за предсједника Одбора именује се 

досадашњи члан Чолаковић Милко, 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   7/18      01.08.2018.                                     Страна   

 

2 

 -Етички одбор, мјесто досадањег предсједника 

Станишић Крста и чланова Павловић Драгана и Лазовић 

Синише именују нови чланови Радовић Момир, Миковић 

Слободан и Дробњаковић Саша а за предсједника одбора 

именује се досадашњи члан Ћировић Милован,  

 - Савјет за спорт, умјесто досадашњих чланова 

Симић Славише, Станић Мирка и Бандовић Миломира 

именују се Ћировић Велибор за предсјеника и Чолаковић 

Милко и Павловић Драган за чланове, 

 -Савјет за културу, умјесто досадашњег 

предсједника Арсић Илије именује се нови предсједник 

Пријовић Нинослав, 

  

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-39/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

3....................................................................   
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 51. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

30.07.2018. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  Форума за 

безбједност општине Рудо 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова  Форума за 

безбједност општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“  број  2/17) у члану 1.став 1. умјесто досадашњег 

предсједника Форума Дробњаковић Саше именује се 

нови предсједник Форума Ћировић Велибор. 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-40/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

4....................................................................   
На основу члана 59. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на подручју општине Рудо („ Службени 

гласник општине Рудо“ број 1/13, 7/14 и 7/14) и члана 36. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, брoj: 4/17 и 8/17) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.07.2018.године, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о именовања Савјета за безбједност саобраћаја 

општине Рудо 

Члан 1. 

Именује се Савјет за безбједност саобраћаја у 

саставу: 

1. Љиљана Ћиковић- представник локалне 

управе, 

2. Мирослав Терзић-СЈБ, 

3. Новаковић Марко-АМД 

4. Др. Ћетковић Зоран- Дом здравља, 

5. Жељко Ступић-технички преглед возила, 

6. Младен Ракић-средња школа, 

7. Марина Ступић – основна школа. 

 

Члан 2. 

             Задаци савјета су: 

- Разматрање питања из области безбједности 

саобраћаја, 

- Предлагање мјера за унапређење безбједности 

саобраћаја, 

- Давање мишљења на стратешке документе 

- Иницирање доношења и учествовање у изради 

прописа и других аката, а који се тичу 

безбједности саобраћаја у надлежнсти општине 

Рудо, 

- Давање мишљења на програме, планове рада и 

извјештаје надлежних органа управе општине 

Рудо у области саобраћаја и 

- Остваривање и подстицање координације и 

сарадње између надлежних органа управе 

општине Рудо и општинских субјеката 

безбједности саобраћаја као што су полиција, 

АМД, школе, Дом здравља, станице техничких 

прегледа, предузећа која врше одржавање путева 

и слично. 

 

Члан 3. 

 Чланови савјета се бирају на период од 5 година. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван 

снаге Одлуке о именовању Савјета за саобраћај општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:11/13, 

10/14 и 12/15). 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-44/18  

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

 

5....................................................................   
На основу члана 4. Правила 57/2011 о јавним 

радио и телевизијским станицама („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“ број:98/11 и члана 36. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

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

одржаној дана 30.07.2018. године, д о н и ј е л а   ј е  
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О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  

Уређивачког савјета ЈП „Информативни центар“ 

Рудо 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова Уређивачког 

савјета ЈП „Информативни центар“ Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“  број  2/17) у члану 1. умјесто 

досадашњих чланова савјета Папоњак Драгана, Ласица 

Љиљане, Терзић Жељке и Ваљевчић Кемала именују се 

Папоњак Алекса, Балчаковић Мирослав, Јовановић 

Мирко и Хасечић Енес. 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-45/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

6....................................................................   
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 51. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

30.07.2018. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  Комисије за 

планирање развоја локалне заједнице 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова  Комисије за 

планирање развоја локалне заједнице („Службени 

гласник општине Рудо“  број  2/17) у члану 1. врше се 

измјене тако што се: 

-умјесто досадашњег предсједника Комисије 

Дробњаковић Саше именује нови предсједник Комисије 

Ћировић Велибор,  

-умјесто досадањег секретара Комисије 

Никитовић Игора именује нови секретар Комисије 

Ђуровић Зоран, 

-умјесто досадашњих чланова Комисије 

Брадоњић Радојка, Симић Славише, Арсић Илије и 

секретара Скупштине општне Рудо именују нови 

чланови Комисије Чолаковић Милко, Павловић Драган, 

Станишић Борислав и Ћировић Милован . 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-41/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

 

7....................................................................   
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 51. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

30.07.2018. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  Комисије за 

избор органа управљања у предузећима и установама 

чији је оснивач Скупштина општине Рудо 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова  Комисије за 

избор органа управљања у предузећима и установама 

чији је оснивач Скупштина општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“  број  2/17) у члану 1. умјесто 

досадашњег предсједника Комисије Јовановић Драгана 

именује се Чолаковић Милко а умјесто чланова Комисије 

Пушоњић Слађане, Дробњаковић Саше и Марић 

Слободана именују нови чланови Комисије Рађен 

Младен, Тешевић Зоран и Лазовић Слађана. 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-42/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

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

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

члана 51. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

30.07.2018. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  Комисије за 

продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова  Комисије за 

продају и закуп неизграђеног грађевинског земљишта 

(„Службени гласник општине Рудо“  број  2/17) у члану 

1. умјесто досадашњих чланова Комисије Ћировић 

Милована и Станишић Крста именују се нови чланови 

Миковић Слободан и Ћувиза Горан а умјесто замјеника 

члана Ћировић Велибора именује се Јанићијевић 

Александар. 

  

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 
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Број:01-022-43/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

9....................................................................   
На основу члана 48.став 4. Закона о локалној 

самоуправи(„Службени гласник Републике 

Српске“број:97/16) и члана 36 став 2. Статута Општине 

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

8/17),Скупштина општине Рудо на 17 редовној сједници 

одржаној дана 30.07.2018.године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о именовању комисије за 

примопредају дужности између предсједника 

Скупштине општине  

 

Члан 1. 

             У Одлуци Скупштине општине Рудо о именовању 

комисије за примопредају дужности између предсједника 

скупштине Број: 01-022-32/18 од 06.07.2018.године у 

члану 1. иза става 1. додаје се став 2.и гласи: 

„Комисија за примопредају дужности 

предсједника Скупштине има замјенике. За замјенике се 

именују сљедећи одборници: 

1. Крста Станишић,замјеник предсједника, 

2. Слободан Миковић,замјеник члана, 

3. Борисав Станишић,замјеник члана“. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-47/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

10..................................................................   
На основу члана79. 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 

30.07.2018. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању листе стручњака са које ће се 

именовати чланови комисије за избор 

 

Члан 1. 

 У Утврђује се Листа стручњака са које ће се 

именовати чланови Комисије за избор, у саставу: 

1. Чолаковић Милко, дипл.прав. 

2. Павловић Драган, професор, 

3. Остојић Предраг, професор, 

4. Ћетковић Зоран, спец.др.мед. 

5. Јелић Момир, професор, 

6. Станишић Крста, спец.др.мед. 

7. Рајак Вера, спец.др.мед. 

8. Ђуровић Зоран, дипл.прав. 

9. Пушоњић Слађана, дипл.прав. 

10. Мићовић Бојана, дипл.прав. 

11. Тешевић Зоран,дипл.ецц. 

12. Милинковић Добрисав, дипл.ецц. 

13. Рађен Младен, дипл.прав. 

14. Миковић Слободан, инж.грађ. 

15. Припунић Јелена,дипл.журн. 

16. Лазовић Слађана, дипл.ецц. 

  

Члан  2. 

 Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван 

снаге Одлука о утврђивању Листе стручњака са које ће се 

именовати чланови Комисије за избор („Службени 

гласник општине Рудо“ број:10/16). 

 

Члан  3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-46/18  

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

11..................................................................   
На основу члана 84.став 1.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“број: 

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

гласник општине Рудо број:4/17 и 8/17) и члана 149. 

Пословника о раду Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине  Рудо на сједници одржаној дана 

30.07.2018.године, донијела је 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању иницијативе за доношење измјена и 

допуна Пословника о раду Скупштине општине Рудо 

                                                                            

I 

Усваја се иницијатива за доношење измјена и 

допуна  Пословника о раду Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо број:6/17). 

 

II 

 Под измјенама и допунама из предходног става 

овог закључка подразумјевају се израда нацрта и 

приједлога измјена и допуна Пословника о раду 

Скупштине општине, који по свом карактеру, обиму и 

садржају треба да допринесу потпуном усаглашавању 

одредаба Пословника са позитивним законским 

прописима, а посебно са Законом о локалној самоуправи, 

те које подразумјевају брисање сувишних одредаба, 

одредаба које се понављају и које су у међусобној 

колизији.   

  

   III 
 Припрему нацрта и приједлога измјена и допуна 

Пословника о раду Скупштине општине извршиће 

Комисија за статутарна питања, пословник и прописе. 
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   IV 

 Оваj Закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-64/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

12..................................................................   
На основу члана 84.став 1.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“број: 

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

гласник општине Рудо број:4/17 и 8/17) и члана 149. 

Пословника о раду Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине  Рудо на сједници одржаној дана 

30.07.2018.године, донијела је 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Приликом израде нацрта и приједлога измјена и 

допуна Пословника о раду Скупштине општине Рудо 

стручну помоћ Комисији за статутарна питања, 

пословник и прописе даће радници Стручне службе Раде 

Јовановић  и Зоран Ђуровић 

 

II 

 Оваj Закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-60/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

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

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

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

30.07.2018. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 Скупштина општине Рудо захтјева од 

Републичке управе за геодетске и имовинско правне 

послове Републике Српске да обезбједи услове како би се 

убрзао поступак јавног  излагања непокретности на 

подручју општине Рудо за катастарске општине за које 

јавно излагање није завршено. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-62/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

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

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

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

30.07.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

  

I 

 Скупштина општине Рудо ће разматрати 

Информацију о стању у области туризма са приједлогом 

мјера за унапређење туристичке понуде у општини Рудо 

и на наредној сједници за коју ће се као додатак овом 

материјалу припремити и приједлог закључака који ће 

садржати детаљанији приједлог мјера и активности за 

унапређење туризма на подручју општине Рудо. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-61/18    

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

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

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

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

30.07.2018. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О усвајању Извјештаја о реализацији 

 Програма зимског одржавања путева 

 

 

I 

 Усваја се Извјештај о реализацији Програма 

зимског одржавања путева на подручју општине Рудо. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-63/18 

Датум: 30.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 
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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) 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 1.27. Плана јавних 

набавки за 2018. годину за набавку услуге „Израда 

елабората ЗОП“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 550,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију, економски код 511222. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-31/18 

Датум: 30.05.2018.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: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.13.  Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка  

канцеларијског намјештаја“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 2.137,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

издаци за набавку канцеларијског намјештаја, економски 

код 511321. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције.  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-32/18 

Датум: 30.05.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
3.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), 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 1.28. Плана јавних 

набавки за 2018. годину за набавку услуге „Израда 

Елабората за утврђивање општег интереса за сеоски пут 

за село Митровиће и Елабората за утврђивање општег 

интереса за изградњу саобраћајнице у насељу Росуље“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.400,00  КМ. 
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Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију, економски код 511222. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-33/18 

Датум: 06.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
4.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), 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 1.5. Плана јавних 

набавки за 2018.годину, за набавку услуге: „Услугa 

кафилерије- хватање и збрињавање паса луталица“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 3.420,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

расходи за услуге кафилерије, економски код 412223. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се спровести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-35/18 

Датум: 11.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
5.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), 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 1.29. Плана јавних 

набавки за 2018. годину за набавку услуге „Ревизија 

пројекта електирфикације“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 450,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину, са ставке 

расходи за остале стручне услуге, економски код 412799. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-36/18 

Датум: 13.06.2018.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) 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: 
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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 2.4 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за VII мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 315,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

расходи за канцеларијски материјал, економски код 

412319. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо 

 

Број: 02-404-37/18 

Датум: 26.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
7.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.3 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за VII мјесец у 2018. години“. 

 

 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  95,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-38/18 

Датум: 26.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
8.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:4/17) Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним броје 3.7. Плана јавних набавки 

за 2018. годину, за набавку радова: „Eлектрификација 

стамбених јединица расељених особа и повратника у 

насељу Опутница - општина Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 147.365,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су од донације Министарства за људска права и 

избјеглице БиХ. 

 

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: 02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

  

Број: 02-404-40/18 

Датум: 17.07.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
9.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:4/17) Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним броје 3.6. Плана јавних набавки 

за 2018. годину, за набавку радова: „Асфалтирање 

локалних путева у општини Рудо у 2018.години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 111.100,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

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: 02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-41/18 

Датум: 20.07.2018.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 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 1.30. Плана јавних 

набавки за 2018. годину за набавку услуге „Израда 

стручног мишљења и УТУ за објекте јавне расвјете у 

општини  Рудо“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 750,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију, економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-41/18 

Датум: 04.05.2018.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), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Израду елабората ЗОП“ 

понуду је доставио следећи понуђач: 

 

1. УНИС Институт за екологију, ЗНР  и ЗОП, 

Источно Сарајево на износ од 550,00 КМ без 

ПДВ-а, односно 643,50 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда УНИС Институт за екологију, ЗНР и ЗОП, 

Источно Сарајево испуњава све услове у складу са 
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тендерском документацијом и да се са УНИС 

Институтом за екологију, ЗНР и ЗОП, Источно Сарајево 

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: 02-404-31/18 

Датум: 06.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
12.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

намјештаја“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. ЗР „Quina“ Рудо на износ од 2.480,00 КМ без  ПДВ-а 

 Понуђач није обвезник ПДВ-а. 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗР „Quina“ Рудо испуњава све услове у складу 

са тендерском документацијом и да се са ЗР „ Quina “, 

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: 02-404-32/18 

Датум: 06.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

13.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Израду Елабората за 

утврђивање општег интереса за сеоски пут за село 

Митровиће и Елабората за утврђивање општег интереса 

за изградњу саобраћајнице у насељу Росуље“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. „ГЕО НОВО“ ДОО Источно Ново Сарајево, 

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

1.287,00 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда „ГЕО НОВО“ ДОО Источно Ново Сарајево 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са  понуђачем „ГЕО НОВО“ 

ДОО Источно Ново Сарајево, 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: 02-404-33/18 

Датум: 07.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), 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 
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I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Услугу кафилерије-

хватање и збрињавање паса луталица“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЈКП „ГЛОГ“ ДОО, Источни Стари Град, на 

износ од 3.440,00 КМ без ПДВ-а, односно 

4.024,80 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да пристигла понуда ЈКП „ГЛОГ“ ДОО, Источни Стари 

Град, испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са  понуђачем ЈКП „ГЛОГ“ ДОО, 

Источни Стари Град, 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: 02-404-35/18 

Датум: 13.06.2018.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 

споразума, а који се односи на  услугу „Ревизије пројекта 

електрификације“ понуду је доставио следећи понуђач: 

2. „К-ПРОЈЕКТ“ ДОО, Источно Сарајево, на 

износ од 450,00 КМ без ПДВ-а, односно 

526,50 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да пристигла понуда „К-ПРОЈЕКТ“ ДОО, Источно 

Сарајево, испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са  понуђачем „К-ПРОЈЕКТ“ 

ДОО, Источно Сарајево, 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: 02-404-36/18 

Датум: 14.06.2018.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 70. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за VII мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

2. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 295,26 КМ 

без ПДВ-а, односно 345,45 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, 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: 02-404-37/18 

Датум: 04.07.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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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), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала за VII мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 72,65 КМ 

без ПДВ-а, односно 85,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, 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: 02-404-38/18 

Датум: 04.07.2018.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), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку услуге „Израда 

стручног мишљења и УТУ за објекте јавне расвјете у 

општини  Рудо“ понуду је доставио следећи понуђач: 

 

1. Институт за грађевинарство „ИГ“ ДОО ПЈ 

Требиње,  на износ од 750,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 877,50 КМ са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда од стране Институтa за 

грађевинарство „ИГ“ ДОО ПЈ Требиње, испуњава све 

критерије и да се  истим приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, а 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-42/18 

Датум: 30.07.2018.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) и члана 67. Статута Општине Рудо 

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

Начелник општине  д о н о с и: 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању надзора над извођењем  

услуге  кафилерије-хватање и  

збрињавање паса луталица 

 

I 

Надзор над извођењем услуге  кафилерије-

хватање и збрињавање паса луталица на подручју 

општине Рудо вршиће Биљана Токовић – Комунални 

полицајац запослен у општинској управи Рудо. 

 

II 

Задатак надзора је у складу са Уговором бр.:02-

404-35/18 од 14.06.2018. године да врши стални надзор и 

контролу над извршењем услуге  кафилерије-хватање и 

збрињавање паса луталица на подручју општине Рудо, 

води евиденцију о броју паса који су ухваћени и које ће 

збринути извршилац услуге,  овјерава фактуре 

извршиоца услуге и о томе сачини записник. 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику општине Рудо“. 
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Достављено: 

1.Именованој 

2. ЈКП „ГЛОГ“ ДОО 

3. У спис 

4. а/а 

 

Број: 02-404-35-1/18 

Датум: 14.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
20.................................................................. 

На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број  

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев  Центра за одговорну 

демократију „ ЛУНА“  бр.71/18 од 07.06.2018.године, 

Начелник општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од  2.000,00 КМ, на име помоћи Центру за одговорну 

демократију „ЛУНА“ за организацију  манифестације 

„РОК РАСКРШЋЕ“, која се одржава у Рудом у дане 30 

.06 и 01.07.2018. године. 

 

II 

             Наведена средства , са позиције „ буџетска 

резерва“, уплатити на рачун ЦОД „ЛУНА“ бр.562-006-

81172706-98 –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: 02-40-145/18 

Датум: 08.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
21.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев за помоћ  Опарница 

Шефајете повратника у село Миоче , а на предлог 

Комисије за спровођење поступка додјеле помоћи из 

буџета општине избјеглим и расељеним лицима,  

Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

  Опарница Шефајети  - повратнику у  село 

Миоче,  општина Рудо , ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана 

средства, у износу од  250,00 КМ, на име помоћи  за 

набавку материјала  за санацију помоћног објекта 

(штала).  

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

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

рачун именоване , бр. 562-006-81208723-08- Н ЛБ 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: 02-40-94/18 

Датум: 08.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

На основу чл. 67. и 88. Статута општине Рудо 

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

захтјеву Универзитетске болнице Фоча,  Начелник 

општине Рудо, д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

 Универзитетској болници Фоча ,одобравају се  

новчана средства , у износу од 150,00 КМ, као помоћ  за 

организацију једанаестог „Симпозијума хирурга Србије и 

Републике Српске са међународним учешћем“, који се 

одржава у дане 28.06.-30.06.2018-е године у Фочи. 

 

II 

 Наведена  средства ,са буџетске ставке „буџетска 

резерва“,  уплатити на жиро рачун Асоцијације хирурга 

Републике Српске , бр.555-800-00210203-91-Нова банка-

Филијала Фоча. 

 

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: 02-40-147/18  

Датум: 12.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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23................................................................................................................................................................................................ 
 

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 67.  Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17)  и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова општине Рудо 

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

 

 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2018. Годину 

 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2018. годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.26. додају се нове тачкa  које гласе: 

 

Ред. 

број 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.27. Израда елабората ЗОП  550,00 645,00 
Директни 

споразум 
мај, 2018 јун, 2018 

Буџет 

511222 
 

1.28. 

Израда eлабората за 

утврђивање општег 

интереса за сеоски пут за 

село Митровиће и 

eлабората за утврђивање 

општег интереса за 

изградњу саобраћајнице у 

насељу Росуље 

 1.400,00 1.638,00 
Директни 

споразум 
јун, 2018 јун, 2018 

 

Буџет 

412529 

 

 

1.29. 
Ревизија пројекта 

електрификације 
 450,00 526,50 

Директни 

споразум 
јун, 2018 јун, 2018 

 

Буџет 

412799 

 

 

 
 

УКУПНО: 
 

 

202.170,00 

 

234.330,00 
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II 

 

У табеларном прегледу  плана јавних набавки за 2018. годину, у дијелу тачке 2. робе, иза тачке 2.11. додају се нове тачке  које гласе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

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

 

 

Број: 02-404-30/18 

Датум: 30.05.2018.год.    

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.12. 
Израда и постављање 

туристичке сигнализације 
 1.040,00 1.216,00  

Директни 

споразум 
јун, 2018 јун, 2018 

 

Буџет 

511321 

 

 

2.13. 
Набавка канцеларијског 

намјештаја 
 2.137,00 2.500,00 

Директни 

споразум 
мај, 2018 јун, 2018 

 

Буџет 

511321 

 

 

 

 

УКУПНО: 
 

 

39.965,00 

 

43.244,50    
 

 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   7/18      01.08.2018.                                     Страна   

 

16 

24.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. и чл.88 

.Статута оштине Рудо („Службени гласник  општине 

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

 

 

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 2017/18 

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- Богдану Јовановићу (ОШ Рудо), 

Андријани Јовановић(ОШ „Бошко Буха“ Штрпци) и  

Маријани Мијушковић  (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: 02-022-34/18 

Датум: 10.07.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
25.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев ЛУ “Варда“Рудо –

Ловачка секција Рудо,  Начелник општине Рудо, доноси: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

 Ловачкој секцији  Рудо (ЛУ „Варда“ Рудо)  

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу од  

150,00 КМ, на име помоћи  за организацију 

манифестације „Зборовање ловаца“ , која се одржава 

почетком мјесеца августа 2018-е године , на Паштан 

Брду.  

II 

 Наведена средства , са позиције “ остале помоћи 

-416-129“ , уплатити на рачун удружења „Варда“, бр.562 

0060000294402- Н ЛБ 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: 02-40-168/18 

Датум: 24.07.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
26.................................................................. 

На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

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

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

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , за 

набавку уџбеника  за ученике од трећег до петог разреда, 

чији су родитељи незапослени и то: 

 -за 28 ученика ОШ „Рудо“, износ од  3.815,00 КМ и 

 - за 31 ученика  ОШ „Бошко Буха „ Штрпци, износ од 

3.160,00 КМ. 

II 

 Наведена средства  , са  буџетске позиције  

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

уплатити - за ОШ Рудо, на рачун Синдикалне 

организације ове школе , бр.562-006-00002932-38-НЛБ 

банка а за ОШ „Бошко Буха „ Штрпци „ , на рачун 

Синдикалне организације ове школе , бр.562-006-

00002937-23-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: 02-40-175/18 

Датум: 01.08.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
27.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев за помоћ  Уроша 

Мијушковића  повратника у село Близна  , а на предлог 

Комисије за спровођење поступка додјеле помоћи из 

буџета општине избјеглим и расељеним лицима,  

Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Урошу Мијушковићу  -  повратнику у  село 

Близна,  општина Рудо , ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана 

средства, у износу од  250,00 КМ, на име помоћи  за  

завршетак радова на санацији  имања.  
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II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

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

рачун именованог , бр. 562-006-80852130-71-      Н ЛБ 

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: 02-40-87/18  

Датум: 08.06.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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