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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXII Рудо, 24. октобар  2018. године Број 9 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
 На основу члана 6. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16) и члана 25. Појединачног колективног уговора 

Општинске управе Рудо  („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 13/17), Начелник општине Рудо и 

Синдикална организација радника органа управе Рудо 

закључили су 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 У Колективном уговору Општинске управе Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:13/17), послије 

члана 4. додаје се нови члан 4а, који гласи: 

„Члан 4а. 

 Плата запослених састоји се од основне плате, 

увећања плате и накнада прописаних Колективним 

уговором. 

 Плата из става 1. овог члана представља плату 

прије опорезивања порезом на доходак. 

 Бруто плата је плата увећана за доприносе. 

 У свим елементима који чине плату из става 

1.овог члана садржан је порез.“. 

 

Члан 2. 

 Члан 6. мијења се и гласи: 

„Коефицијент за обрачун основне плате 

запосленог утврђују се у распонима и разврстава у 

платне групе у зависности од потребног стручног знања, 

сложености послова, самосталности у раду и степену 

одговорности. 

 Послови се разврставају у платне групе са 

следећим коефицијентима за обрачун плате:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Прва платна група -послови на којима се захтјева 

стручност неквалификованог радника...........4,50, 

2) Друга платна група-послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од три године... 4,65-5,40, 

3) Трећа платна група -послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од четири године  

....................................................................5,50-7,05, 

4) Четврта платна група-послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче 

специјализацијом на основу стручности средњег 

образовања................................................7,20-8,20, 

5) Пета платна група-послови на којима се захтјева 

стручност која се стиче вишим образовањем  или 

високим образовањем са остварених 180 ECTS 

бодова или еквивалент..............................8,30-9,30 

6) Шеста платна група - послови на извршилачким 

радним мјестима на којима се захтјева стручност 

која се стиче високим образовањем у трајању од 

четири године или високим образовањем са 

остварених 240 ECTS бодова или 

еквивалент.................................................9,40-14,30 

7) Седма платна група-послови на руководећим 

радним мјестима на којима се захтјева стручност 

која се стиче високим образовањем у трајању од 

четири године или високим образовањем са 

остварених 240 ECTS бодова или 

еквивалент........................................   14,40-16,50.“. 

 

Члан 3. 

У члану 9. .став 1 тачке 3) и 7) мијењају се и 

гласе: 

„3) отпремнину приликом одласка запосленог у 

пензију- у висини три просјечне мјесечне плате након 

опорезивања обрачунате запосленом за посљедњи мјесец 

прије одласка у пензију, 

7) трошкове једног топлог оброка за вријеме 

једног радног дана, као и у случају обављања 

прековременог рада дужег од три часа дневно- у висини 

од 0,75% просјечне мјесечне плате након опорезивања у 

Републици Српској за претходну годину, за сваки радни 

дан запосленог, и“. 
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Члан 4. 

У члану 13. у ставу 1. т. од 1) до 7) послије 

ријечи: „просјечне плате“ додају се  

ријечи: „након опорезивања“. 

 

Члан 5. 

У члану 14. у ставу 1. т. 1), 2) и 3) послије 

ријечи: „просјечне плате“ додају се ријечи: „након 

опорезивања“. 

 

Члан 6. 

                   У члану 17. у ставу 2. у т. од 1) до 4) ријечи: 

„запосленог исплаћене“ замјењују се ријечима: „након 

опорезивања исплаћене запосленом“. 

                   У истом члану у ставу 3. ријечи: „исплаћених 

запосленом“ замјењују се ријечима:“након опорезивања 

исплаћене запосленом“. 

 

Члан 7. 

Овај Колективни уговор сматра се закљученим 

када га потпишу уговорне стране, а ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:8/18   Број:02-12-2/18 

Датум: 17.10.2018.год.   Датум: 17.10.2018.год. 

 

Синдикална организација  

радника органа управе Рудо   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ             

             Предсједник         Рато Рајак,ипл.инж.архитектуре      

    Слађана Пушоњић 

2.................................................................... 
На основу члана 67.став 1. тачка5. и 88.Статута 

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

и 8/17)) и Споразума бр.128/18 закљученог у циљу 

провођења пројекта под називом „Пројекат пластеника 

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

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима за провођење „Пројекта пластеника Рудо“ 

 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се услови, 

критеријуми и поступак за остваривање права на додјелу 

пластеника површине 100 м2 са системом за 

наводњавање и садницама за један производни циклус у 

оквиру пројекта , под називом „Пројекат пластеника 

Рудо“. 

 

Члан 2. 

Право на учешће у наведеном пројекту имају 

социјално и материјално угрожене особе и младе особе 

са подручја општине Рудо,које посједују властито 

пољопривредно земљиште или земљиште у закупу.  

 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА И УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ 

ПЛАСТЕНИКА  

Члан 3. 

Подносилац захтјева треба да испуњава 

слиједеће услове: 

1. Да је незапослена особа или особа са 

минималним примањима, 

2. Да је уписан у Регистар 

пољопривредних газдинставаили да је 

доставио овјерену изјаву да ће се 

уписати у Регистар пољопривредних 

газдинстава прије додјеле пластеника, 

3. Да је подносилац захтјева власник, члан 

уже породице власника или закупац 

пољопривредног земљишта погодног за 

пластеничку производњу, 

4. Да  има могућност наводњавања 

пластеника, 

5. Да суфинансира 20% од набавне цијене 

пластеника са пратећом опремом, што 

износи 487,00 КМ, 

6. Да обавезно присуствује едукацији из 

области пластеничке производње у 

трајању од два дана. 

7. Да нема дуговања према општини Рудо, 

8. Да се, уколико је био корисник гранта 

кроз пројекте општине Рудо, показао као 

добар домаћин и да је испоштовао 

уговорене обавезе у потпуности. 

 

Члан 4. 

Носилац активности везаних за реализацију 

Пројекта је Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општине Рудо. 

 

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА 

 

Члан 5. 

Критеријумизабодовањеподносиоцазахтјева: 

a) Погодноствластитогземљиштазапластеничкупро

изводњуимогућностнаводњавања 

(утврђујеКомисијазадодјелупластениканалицумј

еста) – 1до3 бода, 

- слаби услови (велики нагиб, удаљеност од 

куће више од 200 м)- 1 бод 

- добри услови (релативно велики нагиб, 

удаљеност од куће до 100 м) -2 бода, 

- јако добри услови (благи нагиб, близу куће, 

добар приступ)- 3 бода.   

 

Кандидати код којих се на терену утврди да не 

посједују пољопривредно земљиште погодно за 

пластеничку производњу (нпр.велики нагиб, 

величина парцеле и сл.) или немају могућности за 

наводњавање неће се бодовати, те се њихове 

пријаве неће узети у разматрање.   
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b) Додатни бодови по основу припадности једној 

од наведених категорија: 

 Подносилац захтјева незапослен (вријеме 

проведено на бироу за запошљавање)-  1до 4 

бода,   

- од 0-3 год.                            1 бод, 

- од 3-6 год.                            2 бода, 

- од 6-10 год.                          3 бода, 

- више од 10 год.                      4 бода, 

-засвакогпунољетногнезапосленог 

чланапородице, који се налази на евиденцији 

Бироа за запошљавање – 1 бод, 

- за сваког издржаваног члана породице 

(незапослене особе које се налазе на евиденцији 

незапослених особа на Бироу за запошљавање, 

дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,   

 

 младе особе животне старости до 35 година – 3 

бода, 

 

 Просјечна старост домаћинства 1-10 

20-30 година - 10 

31-40 година - 7 

41-50 година – 5 

51-65 година - 1 

Преко 65 година – елиминаторно 

 

 ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 

2 бода 

 

 Социјални аспект:  

- нема примања -6 бодова 

- минимална примања по члану домаћинства до 

100,00 КМ-5 бодова 

- минимална примања по члану домаћинства  до 

200,00 КМ-4 бодова, 

- минимална примања по члану домаћинства  до 

250,00 КМ - 3 бода, 

- минимална примања по члану домаћинства  до 

300,00 КМ - 2 бода, 

- примања по члану домаћинства већа од 300,00 

КМ - 0 бодова 

 

Када кандидати при бодовању имају исти број 

бодова, предност ће имати млађи кандидати.  

 

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Потребна документација за додјелу пластеника: 

1. Образац за пријаву на Јавни позив, 

2. ЦИПС увјерењеподносиоцазахтјева – оригинал 

или овјерена копија,  

3.        Копија личне карте, 

4. Овјерена кућна листа, 

5. Доказ о незапослености кандидата издат од 

Бироа за запошљавање или потврда да особа није 

порески обвезник, 

6. Доказ о незапослености свих пунољетних 

чланова породице издат од Бироа за 

запошљавање, 

7.           Потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване  

чланове домаћинства (за дјецу предшколског 

узраста приложити родни лист), 

8. Потврда о висини примања запослених чланова 

домаћинства (за пензионере посљедњи 

 чек од пензије или потврда издата од банке), 

9. Власништво или посјед над парцелом  (копија 

ЗК извадка или Посједовног листа, као и 

 уговора о закупу), 

10. Овјерена изјава да ће корисник добијени 

пластеник задржати у власништву најмање 3 

године од момента потписивања уговора, 

11. Овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од 

набавне цијене пластеника са пратећом опремом, 

што износи 487,00 КМ, те да ће обавезно 

присуствовати едукацији из области пластеничке   

производње у трајању од два дана, 

12. Доказ да је самохрани родитељ (извод из 

матичне књиге умрлих, доказ о разводу) 

13. Потврда о упису у Регистар пољопривредних 

газдинстава према мјесту пребивалишта 

(физичка лица) или овјерена изјава да ће се 

уписати у Регистар пољопривредних 

газдинстава, 

14.  Потписану изјаву да је као корисник пројеката 

општине Рудо и пројеката у којима учествује 

општина Рудо поступао као добар домаћин и да 

је у потпуности испоштовао уговор (комисија ће 

вршити провјеру тачности навода увидом у 

службену евиденцију), 

15.     Потписана изјава кандидата да нема дуговања 

према општини (комисија ће вршити провјеру 

тачности навода увидом у службену евиденцију). 

 

V  ИЗБОР КАНДИДАТА 

 

Члан 6. 

Општина Рудо објављује Јавни позив за предају 

захтјева за додјелу пластеника. 

Јавни позив садржи услове и критеријуме које кандидат 

мора испуњавати, потребну документацију и рок за 

подношење захтјева.   

Избор кандидата за додјелу пластеника врши се на 

основу пристиглих пријава на Јавни позив. 

 

Члан 7. 

Комисију за одабир крајњих корисника за 

додјелу пластеника са пратећом опремом путем 

суфинансирања, чинедва представника организације 

Муслим Аид и два представника Општине. 

Задатак Комисије је да изврши :  

• преглед приспјелих пријава, евидентира 

кандидате који испуњавају услове из Јавног 

позива, обави увиђај на лицу мјеста, сачини 

листу крајњих корисника на основу утврђених 

критеријума за бодовање и исту достави 

Начелнику општине.  

 

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје  

Начелник општине.  

Ранг листа одабраних кандидата објављује се на огласној 

табли и службеној wеб страници  општине Рудо. 
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Члан 8. 

Изабрани кандидати потписују двопартитни 

Уговор о додјели пластеника, којим ће бити регулисана 

сва даља међусобна права и обавезе. 

 

Члан 9. 

Правилник ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-/18 

Датум: 30.05.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

На основу члана 59. став 1 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“брoj: 

97/16), члана 6.став 3 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16), члана 271а.Закона о раду („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 1/16 и 66/18) и члана 24. 

Колективног уговора Општинске управе Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:13/17), 

Начелник општине Рудо, д о н о с и     

 

 

ОДЛУКУ 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА 

СА УРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОХОДАК 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са одредбама Закона 

о измјенама и допунама Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“ број:66/18), утврђују се  

 

 

коефицијенти за обрачун плате, у којима је садржан 

порез на доходак и бруто плате запослених у 

Општинској управи Рудо. 

 

Члан 2. 

                Коефицијенти за обрачун плата и бруто 

плате запослених по систематизованим радним 

мјестима Општинске управе Рудо су: 

 

 

-ОДСЈЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ- 

  

Р.б Радно мјесто 

 

Коефицијент Бруто плата 

1. Секретар Скупштине општине- 

Шеф Одсјека 

15,35 2.520,14 КМ 

2. Самостални стручни сарадник за правне послове 

Начелника општине 

10,02 1.645,07 КМ 

3. Самостални стручни сарадник за скупштинске и 

нормативне послове 

10,02 1.645,07 КМ 

 

4. 

Технички секретар Начелника општине и 

предсједника Скупштине општине 

6,68 1.096,71 КМ 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

  

Р.б. Радно мјесто Коефицијет Бруто плата  

1. Начелник Одјељења 

 

15,90 2.610,44 КМ 

 

-ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ- 

 

Р.б.    Радно мјесто Коефицијет Бруто плата  

1. Шеф одсјека-самостални стручни сарадник за буџет и 

главну књигу трезора 

11,13 1.827,31 KM 

2. Самостални стручни сарадник за унос фактура и 

потраживања у трезорском пословању 

10,02 1.645,07 KM 

3. Самостални стручни сарадник за рачуноводство и 

књиговодство 

10,02 1.645,07 KM 

4. Стручни сарадник за послове благајне         7,02 1.152,53 KM 

5. Самостални стручни сарадник за рачуноводство и 

књиговодство буџетских корисника 

10,02 1.645,07 KM 

6. Самостални стручни сарадник за приватно 

предузетништво и пољопривреду 

10,35 1.699,25 KM 

 

7. 

Виши стручни сарадник за просторно планирање, 

грађевинарство, локалне путеве и водопривреду 

8,68 1.425,07 KM 
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-ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ- 

 

Р.б.    Радно мјесто Коефицијет Бруто плата 

1. Шеф Одсјека-тржишни инспектор 11,46 1.881,49 KM 

2. Инспектор за храну        10,69 1.755,07 KM 

3. Урбанистичко грађевински и инспектор за друмски 

саобраћај 

 10,69 1.755,07 KM 

4. Комунални полицајац 10,69 1.755,07 KM 

 

-ОДСЈЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РАЗВOJEM- 

 

    Р.б.        Радно мјесто Коефицијент Бруто  плата 

          

1. 

Шеф Одсјека-самостални стручни сарадник за управљање 

развојем, развојне програме и пројекте 

      10,80 1.773,13 KM 

          

2. 

Самостални стручни сарадник за имовинско-правне 

послове, урбанизам и припрему пројектних апликација 

       10,35 1.699,25 KM 

          

3. 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције 

       10,02 1.645,07 KM 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Р.б. Радно мјесто Коефицијет Бруто плата 

  1. Начелник Одјељења 

 

       15,35 
2.520,14 КМ 

 

-ОДСЈЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ-   

 

Р.б.             Радно мјесто Коефицијент Бруто плата 

  1. Шеф Одсјека-самостални стручни сарадник за 

регулисање личних стања грађана, управљање 

људским ресурсима, радне односе и пружање правне 

помоћи 

     10,80 1.773,13 KM 

  2. Самостални стручни сарадник за борачко 

инвалидску заштиту и цивилне жртве рата 

     10,35 1.699,25 KM 

  3. Виши стручни сарадник за цивилну заштиту и 

мјесне заједнице 

       9,02 1.480,90 KM 

 

Н а м ј е ш т е н и ц и 

Р.б.             Радно мјесто Коефицијент Бруто плата 

  4. Портир-возач        6,46 1.060,60 KM 

  5. Кафе куварица        6,46 1.060,60 KM 

  6. Радник на одржавању чистоће        5,68    932,53 KM 

 

-OДСЈЕК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГРАЂАНИМА-  

 

Р.б.             Радно мјесто Коефицијент Бруто  плата 

   1. Шеф одсјека-самостални стручни сарадник за 

информисање и приступ информацијама 

      10,80 1.773,13 KM 

   2. Самостални стручни сарадник-администратор за 

рачунарску мрежу 

      10,02 1.645,07 KM 

   3. Виши стручни сарадник пријемне канцеларије и архиве         8,68 1.425,07 KM 

   4. Стручни сарадник за овјере, јавне регистре и издавање 

радних књижица 

        6,80 1.116,41 KM 

   5. Стручни сарадник за послове матичне службе-матичар 

Мјесне канцеларије Рудо 

         6,80 1.116,41 KM 

   6. Стручни сарадник за послове матичне службе-матичар 

Мјесне канцеларије Штрпци и Б.Брдо 

         6,80 1.116,41 KM 

   7. Стручни сарадник за послове матичне службе-матичар 

Мјесне канцеларије Стргачина 

         6,80 1.116,41 KM 
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Члан 3. 

 На основу ове одлуке, донијеће се појединачна 

рјешења о усклађивању коефицијената за обрачун плата 

запослених у Општинској управи Рудо и поднијеће се 

пријаве-обрасци ПД 3100 Пореској управи РС, ПЦ 

Источно Сарајево, Подручна јединица Рудо. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Одлука ће се примјењивати од 01.08.2018.године. 

 

Број: 02-131-35/18 

Датум: 28.08.2018.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 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: бр.245-1-3-35-

3-10/18  од  23.07.2018.године  и Исправке обавјештења 

бр. 245-1-3-35-8-11/18  од  23.07.2018.године , а који се 

односи на „Асфалтирање локалних путева у општини 

Рудо у 2018. години“, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. АД „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ СОКОЛАЦ на 

износ од 110.582,00 КМ без ПДВ-а, односно 

на износ од 129.380,94 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 АД 

„Романијапутеви“ Соколац, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Записник о оцјени понуда број 02-404-41/18 од 

13.08.2018.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 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

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

404-41/18 од 13.08.2018. године 

 

Број: 02-404-41/18 

Датум: 13.08.2018.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 2.3. Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за VIII мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  240,00  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: 02-404-43/18 

Датум: 31.07.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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6.................................................................... 
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 VIII мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 235,04 КМ 

без ПДВ-а, односно 275,00 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: 02-404-43/18 

Датум: 06.08.2018.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 2.4 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за VIII мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  250,00  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: 02-404-44/18 

Датум: 31.07.2018.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 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 VIII мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 293,59 КМ 

без ПДВ-а, односно 343,50 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. 
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IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број: 02-404-44/18 

Датум: 06.08.2018.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 бројем 2.14. Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба: „Набавка и 

инсталирање опреме за видео надзор“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 7.695,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су једним дијелом од Агенције за безбејдност саобраћаја 

Решублике Српске, а другим дијелом из Буџета општине 

Рудо за 2018.годину са ставке издаци за набавку 

алармниох и сигурносних система, економски код 

511343. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка. 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: 02-404-45/18 

Датум: 01.08.2018.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 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 конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

.245-7-1-36-3-12/18 од 06.08.2018.године и Исправка 

обавјештења бр.245-7-1-36-8-14/18 од 23.08.2018.године, 

а који се односи на „Набавку опреме за видео надзор“, 

понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „ALPHA-SECURITY“  DOO Бања Лука,  ПЈ 

Источно Сарајево,  на износ од 7.695,00 КМ од 

без ПДВ-а, односно на износ од 9.003,15 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 

„ALPHA-SECURITY“  DOO Бања Лука,  ПЈ Источно 

Сарајево, приступи закључивању уговора. 

 

III 

Записник о оцјени понуда број 02-404-45/18 од 

04.09.2018.године саставни је дио ове Одлуке. 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

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: 

02-404-45/18 од 04.09.2018. године 

 

Број: 02-404-45/18 

Датум: 04.09.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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11.................................................................. 
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 2.15. Плана јавних 

набавки за 2018. годину за набавку роба „Набавка 

електроматеријала и репарација свјетиљки“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.020,00 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: 02-404-46/18 

Датум: 08.08.2018.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 

електроматеријала и репарацију свјетиљки“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „ЕЛЕКТРО“ Рудо на износ од 

1.020,38 КМ без ПДВ-а, односно 

1.193,85 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде, утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „ЕЛЕКТРО“ Рудо испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „ЕЛЕКТРО“ 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: 02-404-46/18 

Датум: 10.08.2018.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 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 бројем 3.8.  Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку радови: „Јавна 

расвјета на територији општине Рудо у2018.години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 13.700,00  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. 
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III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског 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: 02-404-47/18 

Датум: 13.08.2018.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) 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 конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-7-3-38-3-13/18 од 13.08.2018.године, а који се односи 

на набавку  „Јавна расвјета на територији општине Рудо 

у 2018. годину“, понуду су доставили следећи понуђачи: 

1. „СИМИНГ ТРАДЕ“ ДОО Фоча 

2. КП „КОМУНАЛАЦ“ АД Вишеград 

 

II 

Након отварања и прегледа понуда утврђено је 

да понуда КП „КОМУНАЛАЦ“ АД Вишеград није 

потпуна, јер странице понуде нису нумерисане, није 

извршен попис аката и није достављена потврда или 

увјерење о успјешно реализованим уговорима истог или 

сличног карактера и из тог разлога се одбацује. 

 

III 

Понуда „СИМИНГ ТРАДЕ“ ДОО Фоча је 

испунила све услове предвиђене тендерском 

документацијом, те је на основу критерија најниже 

цијене прихваћена као најповољнија на износ износ 

14.849,10 КМ без ПДВ-а, односно 17.373,45 КМ са ПДВ-

ом. 

IV 

Записник о оцјени понуда број 02-404-47/18 од 

29.08.2018.године саставни је дио ове Одлуке. 

 

V 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

VI 

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-

404-47/18 од 29.08.2018. године 

 

Број: 02-404-47/18 

Датум: 30.08.2018.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 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 1.31. Плана јавних 

набавки за 2018. годину за набавку услуге „Израда 

главног пројекта за реконструкцију Улице краља Петра I 

ослободиоца у Рудом и пројекта техничке воде у 

Мрсову“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 5.950,00 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. 
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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: 02-404-48/18 

Датум: 13.08.2018.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  „Израду главног пројекта 

за реконструкцију Улице краља Петра I ослободиоца у 

Рудом и пројекта техничке воде у Мрсову “ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. „ТОТАЛ ПРОЈЕКТ“ ДОО, Требиње на износ 

од 5.950,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.961,50 

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 

„ТОТАЛ ПРОЈЕКТ“ ДОО, Требиње, 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: 02-404-48/18 

Датум: 06.09.2018.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 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 IX мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  155,00  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: 02-404-49/18 

Датум: 29.08.2018.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 
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I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала за IX мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 94,02 КМ 

без ПДВ-а, односно 110,00 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: 02-404-49/18 

Датум: 29.08.2018.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), 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 2.4 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за IX мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 180,00  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: 02-404-50/18 

Датум: 29.08.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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 IX мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 160,60 КМ без 

ПДВ-а, односно 187,90 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: 02-404-49/18 

Датум: 05.09.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17),  рјешавајући проблематику превоза ученика 

на подручју општине Рудо, Начелник општине , доноси: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од  300,00 КМ мјесечно, Александру Јовановићу  из 

Зубча  , на име трошкова превоза седморо  ученика , на 

релацији Зубач –Штрпци  а због непостојања 

организованог превоза ученика на овој релацији.  

 

II 

Средства из тачке  I ове одлуке , исплаћиваће се 

мјесечно  у периоду  од 01.10.2018.године до 

15.06.2019.године. 

 

III 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције “ превоз ученика -416-124“, уплаћивати  

на рачун  оца именованог -Милисава Јовановића , бр. 

562-006-81276575-55-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: 02-40-196/18 

Датум: 19.09.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

из Прибишића,општина Рудо 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 

  Хота Азему ,повратнику у село Прибишићи,  

општина Рудо , одобравају се новчана средства, у износу 

од  500,00 КМ, на име помоћи  за  прикључење 

електричне енергије на новоизграђени стамбени објекат.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

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

рачун именованог , бр. 161 3000041362795-Рајфајзен 

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: 02-40-170/18 

Датум: 03.09.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
23.................................................................. 
 На основу члана 59. Закон 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 100,00 КМ по ученику, на име новчане помоћи за 36 

ученика првог разреда основних школа Рудо и Штрпца, 

за школску 2018/2019. годину. 

 

II 

 Наведена средства  , са буџетске позиције  

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

исплатиће се преко благајне Општинске  управе . 

 

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: 02-40-184/18 

Датум: 28.08.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
24.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући молбу  за помоћ манастира 

Св.Николаја из Добрунске Ријеке,  Начелник општине 

Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 
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I 

  Манастиру Св. Николаја у Добрунској Ријеци , 

одобравају се новчана средства, у износу од  3 000,00 

КМ, на име помоћи  за  санацију штете  узроковане  

пожаром , који је ( 19.08.2018.године) захватио конак 

овог манастира . 

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

на име непогода и штета-416-126“ , уплатити на рачун 

манастира бр. 562-006-8092129074- 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: 02-40-189/18 

Датум: 04.09.2018.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“ број:  

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев  Драгана Ракића из 

Мисајловине ,општина Рудо, за накнаду трошкова 

превоза дјеце-ученика, Начелник општине Рудо, доноси: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од  250,00 КМ мјесечно, Драгану  Ракићу из Мисајловине 

, на име трошкова превоза ученика , на релацији 

Милановићи –Будимлија а због непостојања 

организованог превоза ученика на овој релацији.  

 

II 

Средства из тачке  I ове одлуке , исплаћиваће се 

мјесечно  у периоду  од 03.09.2018.године до 

15.06.2019.године. 

 

III 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције “ превоз ученика -416-124“, уплаћивати  

на рачун именованог , бр. 562-006-81255119-15-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: 02-40-192/18 

Датум: 11.09.2018.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), разматрајући захтјев за помоћ  Јелисавке 

Кузмановић  из Заграђа ,општина Рудо 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 

  Јелисавки Кузмановић  из села Заграђе,  

општина Рудо , одобравају се новчана средства, у износу 

од  500,00 КМ, на име помоћи  за  прикључење 

електричне енергије на новоизграђени стамбени објекат.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

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

рачун именоване , бр. 562-006-8123608290- 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: 02-40-177/18 

Датум: 03.09.2018.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“ број: 

4/17 и 8/17), по захтјеву за помоћ Раде Кузмановић из 

Рудог а на приједлог Комисије  за спровођење поступка  

додјеле помоћи из буџета оштине избеглим и расељеним 

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

         РАДИ КУЗМАНОВИЋ  из Рудог ,одобравају се  

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

помоћи за санацију кровног покривача на монтажном  

објекту у коме станује са болесним супругом.   
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II 

 Наведена средства, из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „текуће помоћи избјеглим и расељеним 

лицима 416-123“, уплатити на рачун именоване,  бр.562-

006-81234609-47-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: 02-40-193/18 

Датум: 18.09.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец август 2018. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 24.276,50 

КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката на ЈУ ЦКПД „Просвјета“ (ораганизациони код 

0 080 500) износ од 10.000,00 КМ на конто 412500 – 

Расходи за текуће одржавање 398,00 КМ и на конто 

511300 – Издаци за набавку постројења и опреме 9.602,00 

КМ (по плану капиталних инвестиција). Са конта 511200 

- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката износ од 9.276,50 КМ на 

конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда 

и објеката 3.744,00 (409,50 КМ – УТУ услови за 

обданиште, 1.287,00 КМ – Израда елабората за пут у 

Митровићима, 1.170,00 КМ – израда пројекта 

електрорасвјете у насељима Устибар и Миоче и 877,50 

КМ – УТУ услови за јавну расвјету), на конто 511300 – 

Издаци за набавку постројења и опреме 6.819,50 КМ 

(3.052,50 КМ – набавка рачунарске опреме и 2.480,00 КМ 

– набавка канцеларијског намјештаја) и са конта 411100 – 

Расходи за бруто плате запослених 5.000,00 КМ на конто 

411300 – Расходи за накнаду плата за вријеме боловања 

5.000,00 КМ.   

 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-3/18 

Датум: 14.09.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
29.................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута општине Рудо 

– пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ 

број: 5/13 и 3/14) Начелник општине, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец септембар 2018. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 4.000,00 КМ, 

са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката на ЈУ 

Центар за социјални рад Рудо (ораганизациони код 0 

080 300) износ од 2.000,00 КМ на конто 416146 – 

Капиталне помоћи породици, дјеци и младима 

(адаптација породичне куће Преловић) и са конта 411111 

– Расходи за бруто плате запослених износ од 2.000,00 

КМ на конто 417231 – Рефундација плата за вријеме 

привремене спријечености за рад услед болести (2.000,00 

КМ).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-4/18 

Датум: 25.09.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
30.................................................................. 
 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 
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О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ 

Средњошколски центар „Рудо“, за мјесец септембар 

2018. године (организациони код 0 815 075), у износу од 

7.000,00 КМ, са конта 412214 – Расходи по основу 

утрошка угља на конто 412433 – Расходи за материјал за 

културне активности и манифестације.   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-5/18 

Датум: 25.09.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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