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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIII Рудо, 25. септембар  2019. године Број 7 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16, 36/19), члана 36.Статута општине Рудо („ 

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

члана 17.Закона о студентском стандарду    („Службени 

гласник Републике Српске“ број 34/08) , Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

24.09.2019.године, донијела  је 

 

 

ОДЛУКУ 

о измјени и допуни Одлуке о додјели студентских 

стипендија из средстава буџета 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

У Одлуци о додјели студентских стипендија из 

средстава буџета општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број 8/17) у члану 3. иза ријечи „развоју“   

ријеч“и“ замјењује се зарезом „ ,“ а иза ријечи “школа“ 

додају се нове ријечи “и ученицима носиоцима Вукове 

дипломе из средњих школа“. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-46/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

2.................................................................... 
На основу чланова 5,7, и 12 Законо о систему 

јавних служби („Слубени гласник Републике Српске“, 

број  44/16),  члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 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 24.09.2019 године,          

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 

ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању ЈУ 

Центар за социјални рад општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ бр. 4/13) у члану 7. став 1. иза 

двотачке додаје  се алинеја  1 која гласи: 

              85.10 – Предшколско образовање 

             Досадашње алинеје 1,2 и 3 постају алинеја 2,3 и 4. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивња у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-43/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

3.................................................................... 
 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

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 24.09.2019 

године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о организовању Центра за рани раст и развој (ЦРРР) у 

оквиру ЈУ Центра за социјални рад Рудо 

 

Члан 1. 

 У оквиру ЈУ Центра за социјални рад Рудо 

организоваће се Центар за рани раст и развој (ЦРРР).  

 

Члан 2. 

 Средства за организовање Центра за рани раст и 

развој обезбједиће се из буџета општине Рудо, буџета 

Републике Српске, донација и спонзорства домаћих и 

страних приватних и физичких лица и других извора у 

складу са законом. 

 

Члан 3. 

 Центар за рани раст и развој организоваће се 

кроз редовно пословање ЈУ Центра за социјални рад Рудо 

као носиоца активности као и партнера и других 

организација и институцаија које могу уз претходну 

сагласност ЈУ Центра за социјални рад Рудо  проводити 

властите програме у раду Центра за рани раст и развој. 
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Члан 4. 

 Центар за рани раст и развој ће у оквиру 

организационе и функционалне структуре ЈУ Центра за 

социјални рад Рудо и његових основних дјелатности 

обављати следеће послове, активности и услуге: 

- предшколске услуге тако што ће свакодневно 

вршити васпитање и образовање дјеце 

предшколског узраста кроз одржавање 

радионица које су осмишљене да покривају 

цјелокупан развој дјетета од психофизичког , 

интелектуалног, социјално-емоционалног  

перцептивног,  макро и микро моторике, 

језичког, радног и моралног васпитања, 

- рана детекција и итрвенција код  дјеце, 

- савјетовање за младе брачне парове, 

- савјетовање и кућне посјете  трудницама, 

- образовање родитеља и дјеце – кућне посјете 

породицама које имају дјецу до 3 године, 

- савјетовање о васпитању дјеце као и здравствени 

и други савјети, 

- ангажовање спољних сарадника психолога, 

социјалнних радника, дефектолога, педагога и 

педијатра према указаној потреби. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивња у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-44/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

4.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута oпштине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

24.09.2019.године  године,  д о н и ј е л а  је  

 

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању набавке ватрогасног возила  
 

Члан 1. 

Одобравају се новчана средства у износу од 

100.000,00 КМ у сврху суфинансирања набавке 

ватрогасног возила за потребе Ватрогасног друштва 

Рудо. 

Члан 2. 

 

            Средства из претходног члана обезбиједиће се из 

Револвинг фонда општине Рудо. 

 

Члан 3. 

Задужује се Начелник општине да предузме све 

радње у циљу реализације ове Одлуке. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-47/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

5.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута oпштине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

24.09.2019.године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава помоћи Основној школи Рудо  
 

Члан 1. 

Одобравају се новчана средства у износу од 

26.100,00 КМ у сврху помоћи Основној школи Рудо, ради 

измирења дуга по основу неизмирених обавеза за 

набавку огрева за потребе школе. 

 

Члан 2. 

            Средства из претходног члана обезбиједиће се из 

Револвинг фонда општине Рудо. 

 

Члан 3. 

Задужује се Начелник општине да предузме све 

радње у циљу реализације ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-45/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине 

Рудо за период 01.01.-30.06.2019.године 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештаја о извршењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.-30.06.2019.године. 
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Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-76/19    

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-65/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-71/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

КП „Услуга“ а.д. Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању КП „Услуга“ а.д. Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-63/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Јавне установе за туризам и спорт Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Јавне установе за туризам и спорт Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-75/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Центар за социјални рад Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-66/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

12.................................................................. 
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 

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈЗУ ДЗ „Д Стојана и Љубица“ Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-68/19    
Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Средњошколски центар Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Средњошколски центар Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-70/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Основна школа Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Основна школа Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-77/1 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Основна школа            „Бошко Буха“ Штрпци 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Основна школа „Бошко Буха“ Штрпци. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-78/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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16.................................................................. 
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 

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Општинске борачке организације Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Општинске борачке организације Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-79/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ОО Црвеног крста Рудо 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ОО Црвеног крста Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-69/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Ватрогасног друштва Рудо 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Ватрогасног друштва Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-67/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма 

зимског одржавања путева на подручју општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештаја о реализацији Програма 

зимског одржавања путева на подручју општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-80/19   

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о стању у области туризма са 

приједлогом мјера за унапређење туристичке понуде у 

општини Рудо 
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Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о стању у области туризма са 

приједлогом мјера за унапређење туристичке понуде у 

општини Рудо. 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-81/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

24.09.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја комуналне полиције о 

извршеној контроли по закључку Скупштине 

општине Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај комуналне полиције о 

извршеној контроли по закључку Скупштине општине 

Рудо. 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-82/19 

Датум:24.септембар2019.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
 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,д о н о си: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства  у износу 

од  300,00 КМ мјесечно, Александру Јовановићу  из 

Зупча (ЈМБГ 1509994790041)  , 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 02.09.2019.године до 

15.06.2020.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: 02-40-142/19 

Датум: 29.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

2.................................................................... 
 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, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од  250,00 КМ 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 02.09.2019.године до 

15.06.2020.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: 02-40-143/19 

Датум: 29.08.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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3.................................................................... 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5.и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17), по молби за помоћ Удружења „Црквине“ 

Рогатица , Начелник општине , д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  Удружењу „Црквине“ Рогатица  одобравају се 

новчана средства  у износу од  300,00 КМ  , на име 

помоћи за планиране активности чланова овог удружења.  

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

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

на рачун  овог удружења бр. 5514802211573745 

(Уникредит 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: 02-40-141/19                 
Датум: 29.08.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

4.................................................................... 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5.и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17), по молби за помоћ Бијелић Миливоја из 

Рудог , Начелник општине , д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  Бијелић Миливоју из Рудог (ЈМБГ  

1411961133118),  одобравају се новчана средства  у 

износу од  500,00 КМ  , због тешке материјалне ситуације 

у којој се нашао након операције.  

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције  “ 416-126  “, уплатити   на рачун   

подносиоца молбе бр.562-006-81137808-32- 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:  02-40-140/19                        
Датум: 30.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

5.................................................................... 
На основу чл. 67.став 1. тачка 5. и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

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 у износу 

од 100,00 КМ по ученику, на име новчане помоћи за 36 

ученика првог разреда основних школа Рудо и Штрпци, 

за школску 2019/2020-у  годину. 

 

II 

 Наведена средства  , са буџетске позиције  

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

исплатиће се преко благајне Општинске  управе  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: 02-022-40/19 

Датум: 20.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

6................................................................... 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88 .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 школску 2019/20) за ученике од 

трећег до деветог разреда, чија су оба родитеља 

незапослена  и дјецу повратника  и то: 

 - за 28 ученика ОШ „Рудо“, износ од 4.090,00 КМ  и 

 - за 27 ученика  ОШ „Бошко Буха „ Штрпци, износ од 

3.140,50 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. 
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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: 02-022-39/19 

Датум: 02.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

7.................................................................... 
На основу члана 59. став 18. и члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16),  члана 67.  став 21. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и члана 12.став (2) и става (3) 

Одлуке о начину одабира пројеката 

невладиних/непрофитних организација по ЛОД 

методологији („Службени гласник општине Рудо“, број: 

5/18), Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о финансирању пројекта удружења грађана из буџета 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

Из средстава буџета општине Рудо за 2019. годину – 

буџетска ставка 4152 „Грантови у земљи“, финансираће 

се пројекти следећих удружења: 

1.  Удружење за помоћ лицима са посебним потребама     

     „Нада“ ..................................................................6.000,00 

2.  ЦОД Луна - Дјечија играоница Невен...........20.000,00 

3.  Савјет младих Рудо.............................................4.265,28 

4.  СКПД Просвјета Рудо.........................................3.000,00 

5.  Уружење малинара „Малина“ Рудо..................5.090,00 

6.  ЦОД Луна/женска иницијатива.........................3.675,00 

7.  Удружење жена „Ева“ Рудо................................4.849,00 

8.  СРД Језеро Рудо...................................................4.563,00 

9.  Удружење родитеља са четворо и више дјеце              

     дјеце.......................................................................4.766,62 

10  Удружење ветерана отаџбинског рата............1.600,00 

11.  Планинарско спортска организација  

      „Вихра“.............................................................. 3.541,00 

12.  Рафтинг клуб Валине........................................4.100,00 

13.  Удружење пчелара Медовина..........................1.700,00 

14.  Повратак  у Подриње – ПУП............................2.660,00 

                УКУПНО      69.809,90 

 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

Члан 3. 

Након доношења Одлуке о расподјели средстава, 

Начелник општине са одабраним корисницима средстава 

закључује Уговор који садржи права, обавезе и 

одговорности, начин праћења провођења одобрених 

пројеката, начин праћења намјенског трошења средстава, 

те елементе наративног и финансијског извјештавања о 

провођењу пројекта.  

 

Члан 4. 

Средства ће бити дозначена након потписивања 

уговора, једнократно или у ратама, у складу с приливом 

буџетских средстава Општине.  

 

Члан 5. 

(1) Апликанти којима су додијељена средства 

дужни су доставити наративни и финансијски завршни 

извјештај, односно периодични извјештај, што зависи од 

дужине трајања пројекта и висине додијељених 

средстава.  

(2) Рокови за достављање извјештаја биће 

утврђени у Уговору.  

 

Члан 6. 

(1) Реализацију пројеката прати Тим за 

реализацију пројеката којег именује Начелник Општине.  

(2) Тим је састављен од два службеника општине 

која директно раде на пословима сарадње са 

организацијама цивилног друштва. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику“ општине Рудо. 

 

Број: 02-40-1/19 

Датум: 26.03.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

8.................................................................... 
На основу члана 59. став 18. и члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16),  члана 67.  став 21. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и члана 12.став (2) и става (3) 

Одлуке о начину одабира пројеката 

невладиних/непрофитних организација по ЛОД 

методологији („Службени гласник општине Рудо“, број: 

5/18), Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о финансирању пројекта удружења грађана из 

преосалих средстава из буџета општине Рудо за  

2019. годину 

 

Члан 1. 

Из средстава буџета општине Рудо за 2019. 

годину – буџетска ставка 4152 „Грантови у земљи“, 

финансираће се пројекти следећих удружења: 

1. Удружење пензионера Рудо  ...............10.000,00

                                       УКУПНО      10.000,00 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 
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Члан 3. 

Након доношења Одлуке о расподјели средстава, 

Начелник општине са одабраним корисницима средстава 

закључује Уговор који садржи права, обавезе и 

одговорности, начин праћења провођења одобрених 

пројеката, начин праћења намјенског трошења средстава, 

те елементе наративног и финансијског извјештавања о 

провођењу пројекта.  

 

Члан 4. 

Средства ће бити дозначена након потписивања 

уговора, једнократно или у ратама, у складу с приливом 

буџетских средстава Општине.  

 

Члан 5. 

(1) Апликанти којима су додијељена средства 

дужни су доставити наративни и финансијски завршни 

извјештај, односно периодични извјештај, што зависи од 

дужине трајања пројекта и висине додијељених 

средстава.  

(2) Рокови за достављање извјештаја биће 

утврђени у Уговору.  

 

Члан 6. 

(1) Реализацију пројеката прати Тим за 

реализацију пројеката којег именује Начелник Општине.  

(2) Тим је састављен од два службеника општине 

која директно раде на пословима сарадње са 

организацијама цивилног друштва. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику“ општине Рудо. 

 

Број: 02-400-20-1/19 

Датум: 02.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

9.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 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 јул 2019. године (организациони 

код 0 080 130), у износу од 98.000,00 КМ, са конта 

511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката износ од 

94.000,00 КМ  на конто 513112 – Издаци за прибављање 

градског грађевинског земљишта износ од 42.000,00 КМ 

(експропријација – куповина земљишта), на конто 511125 

– Издаци за изградњу и прибављање спортско – 

рекреативних објеката износ од 46.000,00 КМ (гријање у 

дворани) и на конто 415249 – Остали капитални грантови 

у земљи – грантови појединцима износ од 6.000,00 КМ 

(набавка садница шљива), са конто 411100 – Расходи за 

бруто плате запослених износ од 4.000,00 КМ на конто 

638100 – Остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти износ од 4.000,00 КМ (породиљско 

одсуство и боловање).   

 

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- 1-6/19 

Датум: 07.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

10................................................................. 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

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

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

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

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

 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Центар 

за социјални рад Рудо, за мјесец јул 2019. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 7.000,00 КМ, 

са конта 416146 – Капиталне помоћи породици, дјеци и 

младима износ од 5.000,00 КМ и са конта 416313 – 

Дознаке установама социјалне заштите за смјештај 

штићеника износ од 2.000,00 КМ на конто 511112 – 

Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и 

јединица за посебне социјалне групе износ од 7.000,00 

КМ (рјешевање стамбеног питања Перишић Саше). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-7/19 

Датум: 07.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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11.................................................................. 
 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 август 2019. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 8.684,00 КМ, 

са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката износ од 

8.684,00 КМ  на конто 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме износ од 5.560,00 КМ (набавка 

рачунарске опреме – 4.360,00 КМ и набавка надзорних 

камера – 1.200,00 КМ) и на конто 415245 – Остали 

капитални грантови износ од 3.124,00 КМ (снимање 

терена за израду пројекта далековода трафостаница за 

Бишевиће).   

 

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- 1-8/19 

Датум: 13.09.2019.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 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 1.26. Плана јавних 

набавки за 2019. годину за набавку  услуга „Одржавања 

локалних путева-санација моста у Булчић ријеци у МЗ 

Старо Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.500,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи за одржавање осталих објеката (путеви), 

економски код 412520. 

 

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: 02-404-40/19 

Датум: 09.08.2019.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) 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 2019.годину, за набавку робе: „Набавка 

надзорних камера“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.025,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2019.годину са ставке остала 

комуникациона опрема, економски код 511337. 

 

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. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-39/19 

Датум: 05.08.2019.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 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 2.12  Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку роба: „Набавка 

стеоних јуница“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 56.690,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

капиталне помоћи породици, економски код 416146 и из 

донације Финансијског механизма који је додјељен од 

стране ИРБ-а за пројекат „Од домаћег млијека до сира и 

кајмака и задовољног купца“. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка јавне набавке. 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:  

 

02-404-38/19 

Датум: 05.08.2019.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) 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 3.5 Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку радова: „Извођење 

радова на ваздушном гријању и вентилацији спортске 

дворане у Рудом и адаптација котловнице у СШЦ“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 87.000,00  КМ.  

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију спортских, рекреативних објеката, економски 

код 511225 и из средстава Развојног програма 

Уједињених нација  (UNDP) на основу споразума између 

Развојног програма Уједињених нација и општине Рудо о 

имплементацији пројекaта интегрисаног локалног 

развоја. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка јавне набавке. 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: 02-404-37/19 

Датум: 05.068.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) 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 
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I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.5. Плана јавних 

набавки за 2019.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 2019. 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: 02-404-35/19 

Датум: 01.08.2019.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) 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 2019. годину, за набавку радова: „Eлектрификација 

стамбених јединица расељених особа и повратника у МЗ 

Мрсово (Бишевићи) - општина Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 81.195,00 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. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

  

Број: 02-404-42/19 

Датум: 21.08.2019.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 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 2.14. Плана јавних 

набавки за 2019.годину, за набавку робе: „Набавка 

рачунарске опреме“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 3.730,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019.годину са ставке 

Издаци за набавку рачунарске опреме, економски код 

511335. 

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: 02-404-43/19 

Датум: 23.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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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) 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 2019. годину, за набавку радова: „Адаптација 

простора за мини сирану у Штрпцима- општина Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 31.285,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 

адаптацију осталих пословних објеката, економски код 

511227 и из донације Финансијског механизма који је 

додјељен од стране ИРБ-а за пројекат „Од домаћег 

млијека до сира и кајмака и задовољног купца“. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка јавне набавке. 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: 02-404-44/19 

Датум: 30.08.2019.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 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 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за VIII мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 100,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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: 02-404-33/19 

Датум: 31.07.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

21.................................................................. 
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 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за IX мјесец у 2019. години“. 
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II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 140,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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: 02-404-47/19 

Датум: 03.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

22.................................................................. 
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 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за VIII мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 125,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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: 02-404-34/19 

Датум: 31.07.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

23.................................................................. 
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 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за IX мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 160,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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: 02-404-48/19 

Датум: 03.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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24.................................................................. 
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 3.3. Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку радова: „Изградња 

приступног пута и ограде у касарни-Рудо“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 41.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019.годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и 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: 02-404-31/19 

Датум: 30.07.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

25.................................................................. 
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 3.2. Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку радова: 

„Асфалтирање некатегорисаних путева“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 45.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019.годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и 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: 02-404-30/19 

Датум: 29.07.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

26.................................................................. 
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 2019. годину за набавку роба „Набавка 

патосница за санирање моста у Полимљу“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 3.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију мостова, економски код 511233. 
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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: 02-404-51/19 

Датум: 16.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

27.................................................................. 
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 3.6 Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку радова: 

„Асфалтирање локалног пута Сетихово Равно Сетихово и 

Ковиоц“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 19.190,00  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 

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: 02-404-41/19 

Датум: 19.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

28.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама  став 4. 

ЗЈН („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 поништењу поступка јавне набавке  

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-7-3-32-3-13/19 од 19.08.2019.године, а који се односи 

на „Асфалтирање локалног пута Сетихово, Равно 

Сетихово и Ковиоц“, понуду није доставио ниједан 

понуђач. 

 

II 

Поступак се поништава у складу са чланом 69. 

став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из 

разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном 

крајњем року. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-41/19 од 03.09.2019.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо и веб страници општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

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

41/19 од 03.09.2019. године 

 

Број: 02-404-41/19 

Датум: 03.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

29.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама  став 4. 

ЗЈН („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 поништењу поступка јавне набавке  
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I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-7-3-34-3-18/19 од 30.08.2019.године, а који се односи 

на „Адаптацију простора за мини сирану у Штрпцима- 

општина Рудо“, понуде су доставили следећи понуђачи: 

 

1. СЗГР „KУЋА СТИЛ“ Рогатица, на износ од 44.249,60 

КМ без ПДВ-а, односно 51.772,03 са ПДВ-ом 

2. „ЛЕТ“ ДОО Рогатица, на износ од 44.319,60 КМ без 

ПДВ-а, односно 51.853,93 са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуда, утврђено је 

да приспјеле понуде знатно прелазе планирана средства, 

па се поступак поништава у складу са чланом 69. став 2. 

тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-44/19 од 16.09.2019.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 и веб страници општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

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

44/19 од 16.09.2019. године 

 

Број: 02-404-44/19 

Датум: 16.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

30.................................................................. 
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  „Одржавања локалних 

путева-санација моста у Булчић ријеци у МЗ Старо Рудо“ 

понуду је доставио слиједећи понуђач: 

 

1. ЗГР „С & Д“ Рудо, на износ  од 1.819,00 КМ без 

ПДВ-а 

 

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  је ЗГР 

„С & Д“ Рудо приступи закључивању Уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-40/19 

Датум: 19.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

31.................................................................. 
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 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 202,82 КМ 

без ПДВ-а, односно 237,30 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 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-39/19 

Датум: 06.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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32.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем отвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр.245-

1-3-30-3-10/19 од 06.08.2019. године и у „Службеном 

гласнику БиХ“ бр. 54/19 од 09.08.2019.године, а који се 

односи на „ Извођење радова на ваздушном гријању и 

вентилацији спортске дворане у Рудом и адаптација 

котловнице у СШЦ“, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. „ГРИЈАЊЕИНВЕСТ“ ДОО ПАЛЕ  на износ 

од 86.900,00 КМ без ПДВ-а, односно на 

износ од 101.673,00 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.     

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем 

„ГРИЈАЊЕИНВЕСТ“ ДОО ПАЛЕ , приступи 

закључивању уговора. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-37/19 од 28.08.2019.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“  и веб страници општине Рудо. 

 

ПРИЛОГ: 

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

37/19 од 28.08.2019. године 

 

Број: 02-404-37/19 

Датум: 29.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

33.................................................................. 
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 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 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“  и веб страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-35/19 

Датум: 06.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

34.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на „Набавку 

рачунарске опреме“, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. „DRINEX“ ДОО, Горажде,  на износ 3.726,13 КМ 

без ПДВ-а, односно на износ од 4.359,53 КМ са 

ПДВ-ом 
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II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „DRINEX“ ДОО, Горажде испуњава 

све услове у складу са тендерском документацијом и да 

се са истим  приступи закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-43/19 

Датум: 28.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

35.................................................................. 
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 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 81,20 КМ 

без ПДВ-а, односно 95,00 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 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-33/19 

Датум: 06.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

36.................................................................. 
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 IX мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 111,11 КМ 

без ПДВ-а, односно 130,00 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 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

Број: 02-404-47/19 

Датум: 05.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

37.................................................................. 
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 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 202,82 КМ без 

ПДВ-а, односно 237,30 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 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-34/19 

Датум: 06.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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38.................................................................. 
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 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 168,80 КМ без 

ПДВ-а, односно 197,50 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 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-48/19 

Датум: 05.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

39.................................................................. 
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: 

245-7-3-25-3-9/19 од 30.07.2019.године, а који се односи 

на „ Изградњу приступног пута и ограде у касарни-Рудо“, 

понуду су доставили следећи понуђачи: 

1. Општа пољопривредно, производно, 

прометно, услужна задруга „Биос” п.о. 

Високо 

2. КП „Услуга“  АД Рудо 

 

II 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да понуде у потпуности испуњавају услове 

предвиђене тендерском документацијом, па су позване да 

учествују у е-аукцији. 

 

III 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након спроведене е-аукције, добијена је следећа 

ранг листа: 

1. КП „Услуга“  АД Рудо, на износ од  

40.924,47 КМ без ПДВ-а, односно на износ 

од 47.881,63 КМ са обрачунатим ПДВ-ом 

2. Општа пољопривредно, производно, 

прометно, услужна задруга Биос п.о. Високо 

на износ од 51.080,84 КМ без ПДВ-а, 

односно на износ од 59.764,58 КМ са 

обрачунатим ПДВ-ом 

на основу које је оцијењено да је најповољнији 

понуђач КП „Услуга“  АД Рудо 

са износом од  40.924,47 КМ без ПДВ-а, односно са 

износом од 47.881,63 КМ са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

IV 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-31/19 од 16.08.2019.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 и веб страници општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

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

404-31/19 од 16.08.2019. године 

 

Број: 02-404-31/19 

Датум: 16.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

40.................................................................. 
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 
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I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

бр.245-7-3-24-3-8/19 од 29.07.2019. године, а који се 

односи на „Асфалтирање некатегорисаних путева“, 

понуду је доставио следећи понуђач: 

1. АД „Романијапутеви“ Соколац на износ од 

44.981,75 КМ без ПДВ-а, односно на износ од 

52.628,65 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 прегледу и оцјени понуда број 02-

404-30/19 од 12.08.2019.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-

404-30/19 од 12.08.2019. године 

 

Број: 02-404-30/19 

Датум: 12.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

41.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем отвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-1-3-33-3-15/19 од 22.08.2019.године и у  Службеном 

гласнику БиХ бр: 59/19 од 30.08.2019.године, а који се 

односи на „ Eлектрификација стамбених јединица 

расељених особа и повратника у МЗ Мрсово (Бишевићи) 

- општина Рудо“, понуду је доставио следећи понуђач: 

 

1. „СИМИНГ ТРАДЕ“ ДОО Фоча,  на износ од 81.099,58 

КМ без ПДВ-а, односно на износ од 94.886,51 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 

„СИМИНГ ТРАДЕ“ ДОО Фоча, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Записник о оцјени понуда број 02-404-42/19 од 

13.09.2019.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“ и веб страници општине Рудо. 

 

ПРИЛОГ: 

Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-42/19 

од 13.09.2019. године 

 

Број: 02-404-42/19 

Датум: 13.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

42.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), 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 

Уговорни орган је  објавио Обавјештење број: 245-1-1-

31-3-11/19 од 06.08.2019.године и Исправку Обавјештења 

број:245-1-1-31-8-16/19 од 23.08.2019.године и у 

„Службеном гласнику БиХ“ бр.54/19 од 

09.08.2019.године, а који се односи на „ Набавку стеоних 

јуница, понуду је доставио следећи понуђач: 
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1. САМИР ЦИМИРОТИЋ ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ПРОИЗВОЂАЧ, ГРАДИШКА,  на износ од 56.025,60 КМ 

без ПДВ-а, односно на износ од 65.550,00 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем 

САМИРОМ ЦИМИРОТИЋЕМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ПРОИЗВОЂАЧЕМ из Градишке, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-38/19 од 20.09.2019.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“  и веб страници општине Рудо. 

 

ПРИЛОГ: 

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

      38/19 од 20.09.2019. године 

 

Број: 02-404-38/19 

Датум: 20.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

43.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), 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 патосница за 

санирање моста у Полимљу“ понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. ДОО „ММР-Браћа Видаковић“ Рудо, на износ од 

2.970,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.474,90 КМ са 

ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда „ММР-Браћа Видаковић“ Рудо испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем „ММР-Браћа Видаковић“ Рудо приступи 

закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-51/19 

Датум: 23.09.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

44.................................................................. 
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-

404-35/19 од 13.08.2019. 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“. 

 

Достављено: 

 

1.Именованој 

2. ЈКП „ГЛОГ“ ДОО 

3. У спис 

4. а/а 

 

Број: 02-404-35-1/19 

Датум: 13.08.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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45.......................................................................................................................................................................................................... 
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 2019. годину 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2019. годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.29. додају се нове тачке којa гласи: 

Ред. 

Број 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 

НАПО

МЕНА 

1.30 Пружање адвокатских услуга 
 

5.999,00 7.018,00 
Директни 

споразум 

јун, 

2019 

јул, 

2019 

Буџет, 

419113 

 
 

1.31 

Снимање ситуације терена за израду 

пројекта далековода трафостаница и 

израду пројекта НН мреже у насељу 

Бишевићи-општина Рудо 

 
2.670,00 3.124,00 

Директни 

споразум 

јул, 

2019 

јул, 

2019 

 

Буџет, 

415245 
 

 УКУПНО:  222.631,00 260.452,00      

 

II 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2019. годину, у дијелу тачке 3. Радова,  тачка 3.1 се брише и  додају се нове тачке  које гласе: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 

НАПОМ

ЕНА 

3.1. 
Реконструкција Улице краља Петра I 

ослободица 
 262.400,00 307.000,00 

Отворени 

поступак 

јун, 

2019 

јул, 

2019 

Буџет 

511200 
 

3.2 
Aсфалтирање некатегорисаних 

путева 
 45.000,00 53.000,00 

Конкурентск

и захтјев 

јул,  

2019 

август, 

2019 

Буџет 

511200 
 

3.3. 
Изградња приступног пута и ограде 

у касарни-Рудо 
 41.000,00 48.000,00 

Конкурентск

и захтјев 

јул, 

 2019 

август, 

2019 

Буџет 

511200 
 

3.4. 
Изградња, инвестиционо одржавање, 

зграда, објеката, набaвка опреме исл. 
 52.700,00 61.300,00    

Буџет 

511200 

 

 

 УКУПНО:  401.100,00 469.300,00      
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III 

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

 

Број: 02-404-21/19 

Датум: 25.06.2019.год.                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

46.......................................................................................................................................................................................................... 
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 2019. Годину 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2019. годину, у дијелу тачке 2. Робе, иза тачке 2.11. додају се нове тачке  које гласе: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 

НАПО

МЕНА 

2.12

. 
Набавка стеоних јуница 

0332110

0-6 
56.690,00 66.400,00 

Отворени 

поступак 

август, 

2019 

септембар, 

2019 

Буџет, 

416146 и 

донација ИРБ-а 
 

2.13

. 
Набавка надзорних камера 

 
1.025,00 1.200,00 

Директни 

споразум 

август, 

2019 

август, 

2019 

Буџет 

511337  

2.14

. 
Набавка рачунарске опреме 

 
3.730,00 4.360,00 

Директни 

споразум 

август, 

2019 

август, 

2019 

Буџет 

511335  

 УКУПНО:  94.825,00 111.010,00      

 

II 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2019. годину, у дијелу тачке 3. Радова, иза тачке 3.4  додају  се нове тачке  које гласе: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 

НАП

ОМЕ

НА 

3.5. 

Извођење радова на ваздушном 

гријању и вентилацији спортске 

дворане у Рудом и адаптација 

котловнице у СШЦ 

4533100

0-6 
87.000,00 90.235,00 

Отворени 

поступак 

август, 

2019 

септембар, 

2019 

Буџет, 

511225 

и донација 

Развојног 

програма УНДП 
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3.6. 
Асфалтирање локалног пута 

Сетихово Равно Сетихово и Ковиоц 

4411362

0-7 
19.190,00 22.460,00 

Конкурентск

и захтјев 

август, 

2019 

септембар, 

2019 

Донација 

Минист. за 

људска права и 

избјеглице БиХ 

 

3.7. 

Електрификација стамбених 

јединица расељених особа и 

повратника у  МЗ Mрсово 

(Бишевићи) - општина Рудо 

4500000

0-7, 

4531540

0-2 

81.195,00 95.000,00 
Отворени 

поступак 

август, 

2019 

септембар, 

2019 

Донација 

Минист. за 

људска права и 

избјеглице БиХ 

 

3.8. 
Адаптација простора за мини сирану 

у Штрпцима- општина Рудо 

4500000

0-7, 

4521324

0-7 

31.285,00 36.600,00 
Конкурентск

и захтјев 

август, 

2019 

септембар, 

2019 

Буџет, 

511227 и 

донација 

Финансијског 

механизма  од 

стране ИРБ-а 

 

 
 

УКУПНО: 
 

 

619.770,00 

 

713.595,00 
     

 

III 

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

 

Број: 02-404-36/19 

Датум: 05.08.2019.год.                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

47.......................................................................................................................................................................................................... 
На основу члана 59. став 1. алинеја 8 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:97/16), Начелник општине Рудо, дана 

16.09.2019.године, д о н о с и 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

РУДО 

 

 

Члан 1. 

У  Правилнику  о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо („Службени гласник Општине Рудо“ број: 5/17, 1/18 и 3/19), 

у члану 19.став 1. Прилог 03.2-Табеларни преглед систематизације радних радних мјеста у Одсјеку за општу управу и друштвене дјелатности, мијења се и гласи: 
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„Прилог 03.2-табела 

03.2-ТАБЕЛАРНИ  ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА У ОДСЈЕКУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ- 

 

Р/

Б 

НАЗИВ 

РАДНОГ 

МЈЕСТА 

КАТЕГОР

ИЈА 
ЗВАЊЕ 

СТРУЧНА 

СПРЕМА 

РАДНО 

ИСКУСТВО 

ПОСЕБНИ  

УСЛОВИ БРОЈ ИЗВРШ. 
СТАТУС 

ЗАПОСЛЕНОГ 
члан 15. члан 16. ЗАНИМАЊЕ члан 12. члан 13. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Шеф Одсјека-самостални 

стручни сарадник за 

регулисање личних стања 

грађана, управљање 

људским ресурсима, радне 

односе и пружање правне 

помоћи 

 

 

 

         II 

 

 

 

- 

 

ВСС- дипл.правник- 

-240 ECTS 

 

 

3 године 

 

 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

С 

2. Самостални стручни 

сарадник за борачко-

инвалидску заштиту и 

цивилне жртве рата 

 

          

        V 

 

 

прво 

ВСС- 

дипл.правник- 

-240 ECTS 

 

3 године 

 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

С 

3. Виши стручни сарадник за 

цивилну  заштиту и мјесне 

заједнице 

 

 

VI 

 

 

прво 

ВССдруштвеног 

смјера -180 ECTS или 

ВШС друштвеног смјера 

 

3 године 

 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

С 

4. Возач-портир - - ССС или КВ возач 1 година тачка 4 2 Н 

5. Кафе куварица- 

радник на одржавању 

чистоће 

- - ССС или нижа спрема   

 

- 2 Н 

 У К У П Н О      7  

 

Статус: С-службеник 

  Н-намјештеник“. 

 

Члан 2. 

 У члану 19. Прилог 03-Описи послова Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности, поднаслов: Помоћно и техничко особље –намјештеници, назив, опис послова 

и услови за обављање послова радног мјеста под редним бројем 5. мијењају се и гласе: 

 

 „5. Кафе куварица-радник на одржавању чистоће 

- припрема и доставља напитке и пића за функционере и запослене , 

- стара се о одржавању инвентара у кафе кухињи, 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   7/19      25.09.2019.                                  Страна   

 

27 

- стара се о  набавци  робе за потребе кафе кухиње, 

- врши послове одржавања чистоће у радним просторијама, степеништима, санитарним просторијама и уређајима, 

- врши одржавање инвентара у радним просторијама, 

- врши и друге послове по налогу начелника Одјељења. 

Природа послова: помоћни 

Школска спрема: ССС или нижа спрема.“. 

 Радно мјесто под редним бројем 6. брише се.  

 

Члан 3. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-12-2/19 

Датум: 25.06.2019.год.                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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