СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XXИВ

Рудо, 26. мај 2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 82. став 3. и 59. Закона о
локалној самоуправи („ Службени гласник Републике
Српске“ , број 97/16 и 36/19 ) члана 67.Статута општине
Рудо („ Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и
8/17) и члана 3.Одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у својини општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“ број 3/13) Начелник општине Рудо,
доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјенама Правилника о начину додјеле у закуп
пољопривредног земљишта у својини општине Рудо
Члан 1.
У члану 5. став 1.Правилника о начину додјеле у
закуп пољопривредног земљишта у својини општине
Рудо („ Службени гласник општине Рудо“ број: 2/15 и
2/16) алинеја 3. мијења се и гласи:
“2 године за ливаде и пашњак“.

Члан 1.
У члану 7. став 2. Правилника о додјели
средстава основним школама на подручју општине Рудо
(Службени гласник општине Рудо бр.2/19) ријеч „2019е“ замјењује се ријечју „текуће“ а иза ријечи „ средстава“
додају се ријечи „ за претходну годину“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-22-15/20
Датум: 09.03.2020.год.

Број:02-022-18/20
Датум: 30.03.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

2....................................................................
На основу чл. 59.став 1. тачка 5.и 82.став 3.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске бр.97/16 и 36/19) и члана 168.став 1.тч.
2. Закона о основном васпитању и образовању (
Службени гласник Републике Српске бр.44/17 и 31/18
Начелник општине Рудо д о н о с и :
П Р АВ И Л Н И К
о измјени и допуни Правилника о додјели средстава
основним школама на подручју општине Рудо

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

3....................................................................
Начелник општине Рудо ,на основу чл. 67. став
1. алинеја 5.и 88.Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо бр. 4/17 и 8/17) а по захтјеву за
помоћ ЈУ ОШ „Бошко Буха“ Штрпци , д о н о с и:

Члан 2.
Члан 6. се брише.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.

Број 4

О Д Л У К У
о додјели новчане помоћи
I
ЈУ Основна школа „Бошко Буха“ Штрпци ,
одобравају се новчана средства у износу од 1000,00 КМ,
на име помоћи за финансирање превоза дјеце која
учествују у „Програму у години пред полазак у школу“ .
II
Наведена средства , са позиције “ остале помоћи
416-124“ , уплатити на рачун Синдикалне организације
ове школе , бр. 562-006-00002937-23-НЛБ банка.
III
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-40-12/20
Датум: 10.03.2020.год.

„Службени гласник општине Рудо” број 4/20

26.5.2020.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

Страна

1

4....................................................................
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и члана 88.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17 и 8/17), на приједлог Општинског штаба
за ванредне ситуације, Начелник општине Рудо,
д о н о с и:
О Д Л У К У
о одобравању средстава

I
ОО Црвеног крста Рудо, одобравају се новчана
средства, у износу од 1.000,00 КМ, на име помоћи за
набавку пакета са основним животним намирницама за
угрожена домаћинства.
II
Наведена средства ће се уплатити, из средстава
буџета општине Рудо, са позиције „буџетска резерва“, на
рачун ОО Црвеног крста Рудо бр: 562-006-80582668-59
НЛБ банка са назнаком „за набавку пакета“.

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: 02-40-17/20Д
атум: 30.03.2020.год.

6....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:

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: 02-40-18/20
Датум: 30.03.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

5....................................................................
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и члана 88.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17 и 8/17), на приједлог Општинског штаба
за ванредне ситуације, Начелник општине Рудо,
д о н о с и:
О Д Л У К У
о одобравању средстава
I
ЈЗУ Универзитетској болници Фоча, одобравају
се новчана средства, у износу од 10.000,00 КМ , на име
помоћи за набавку респиратора.
II
Наведена средства ће се уплатити, из средстава
буџета општине Рудо, са позиције „буџетска резерва“, на
рачун ЈЗУ Универзитетска болница Фоча број: 562-00681127924-02-НЛБ банка са назнаком „за набавку
респиратора“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.4. Плана јавних
набавки за 2020.годину, за набавку услуге:„Услуга
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 2020. 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: 02-404-9/20
Датум: 06.03.2020.год.

„Службени гласник општине Рудо” број 4/20

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

26.5.2020.

Страна

2

7....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник
општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке из Анекса ИИ дио А ЗЈН, а под редним
бројем 1.13 Плана јавних набавки за 2020. годину, за
набавку услуга: „Осигурање запослених радника у
општини Рудо“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 1.282,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
осигурање запослених, економски код 412725.
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: 02-404-8/20
Датум: 05.03.2020.год.

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним броје 3.2. Плана јавних набавки
за 2020. годину, за набавку радова: „Измјештање ограде
због реконструкције улице“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 1.170,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију, економски код 511200.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
директног споразума. Критериј за додјелу уговора је
најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужен је
Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко
праћење развоја, јавне набавке и инвестиције.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-14/20
Датум: 09.04.2020.год.

9....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ број:4/17) Начелник општине Рудо доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

8....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник
општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.2. Плана јавних
набавки за 2020. годину, за набавку роба: „Набавка лож
уља за грејну сезону 2020-2021. годину“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 9.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
расходи по основу лож уља, економски код 412216.

„Службени гласник општине Рудо” број 4/20

26.5.2020.

Страна

3

III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
конкурентског поступка и спровођењем е-аукције.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02020-17/17 од 12.04.2017.године.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-18/20
Датум: 15.05.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-17/20
Датум: 23.04.2020.год.

11..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:

10..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год., Начелник
општине Рудо доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.16. Плана јавних
набавки за 2020.годину, за набавку роба:„Набавка опреме
за видео-надзор“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 810,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
капитални грантови јавним нефинансијким субјектима,
економски код 415245.
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.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.14. Плана јавних
набавки за 2020.годину, за набавку робе: „Набавка
рачунарске опреме“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 1.120,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. 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: 02-404-6/20
Датум: 27.02.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

„Службени гласник општине Рудо” број 4/20

26.5.2020.
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12..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.29. Плана јавних
набавки за 2020 годину, за набавку услуга: „Обављање
услуге дезинфекције јавних објеката због пандемије
короне вируса“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 2.500,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
расходи за услуге дератизације, економски код 412223.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
преговарачког поступка без објаве обавјештење о
набавци, члан 21. тачка д) Закона о јавним набавкама.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-11/20
Датум: 13.03.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

13..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.21. Плана јавних
набавки за 2020. годину за набавку услуга „Санација
локалног пута Рудо-Миоче“.

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 12.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
расходи за одржавање осталих објеката (путеви),
економски код 412520.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
преговарачког поступка без објаве обавјештење о
набавци, члан 21. тачка д) Закона о јавним набавкама.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-12/20
Датум: 24.03.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

14..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год., Начелник
општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.30. Плана јавних
набавки за 2020.годину, за набавку услуга:„Услуге
кетеринга за карантин“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 980,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
текуће помоћи, економски код 416126.
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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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-13/20
Датум: 30.03.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

15..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.15. Плана јавних
набавки за 2020 годину, за набавку роба: „Набавка
хигијенско-прехрамбених пакета“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 8.547,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
од донаторских средстава Царитас ШвајцарскаКанцеларија у Босни и Херцеговини.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
преговарачког поступка без објаве обавјештење о
набавци, члан 21. тачка д) Закона о јавним набавкама.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-16/20
Датум: 16.04.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.10 Плана јавних
набавки за 2020. годину, за набавку роба: „Набавка и
монтажа опреме за мини сирану“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 34.500,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
издаци за набавку постројења и остале опреме,
економски код 511397 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
конкуренстког поступка јавне набавке и е-аукције.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-2/20
Датум: 23.01.2020.год.

17..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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

16..................................................................

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

I
У поступку јавне набавке, путем директног
споразума, а који се односи на „Услугу кафилеријехватање и збрињавање паса луталица“ понуду је доставио
следећи понуђач:
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1. ЈКП „ГЛОГ“ ДОО, Источни Стари Град, на
износ од 3.440,00 КМ без ПДВ-а, односно
4.024,80 КМ са ПДВ-ом
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да пристигла понуда ЈКП „ГЛОГ“ ДОО, Источни Стари
Град, испуњава све услове у складу са тендерском
документацијом и да се са понуђачем ЈКП „ГЛОГ“ ДОО,
Источни Стари Град, приступи закључивању уговора.
III
Против ове Одлуке незадовољна страна има
право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба
се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо,
најмање у три примјерка.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо“ и веб страници општине Рудо.
Број: 02-404-9/20
Датум: 10.03.2020.год.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо“ и на веб страници општине Рудо.
ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачу,
2. а/а
Број: 02-404-8/20
Датум: 12.03.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

19..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

18..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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 услуга
„Осигурање запослених радника у општини Рудо“,
понуду је доставио следећи понуђач:
1. „АУРА“ АД Бања Лука на износ од 1.422,00
КМ без ПДВ-а
2. „WIENER OSIGURANJE“ Соколац, на
износ од 1.512.00 КМ без ПДВ-а.
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је да
приспјеле понуде испуњавају услове у складу са
тендерском документацијом, те је на основу критерија
најниже цијене прихваћена понуда „АУРА“ АД Бања
Лука на износ од 1.422,00 КМ без ПДВ-а.

I
У поступку јавне набавке, путем директног
споразума, а који се односи на
набавку радова
„Измјештање ограде због реконструкције улице “, понуду
је доставио следећи понуђач:
1.
ЗР „Владимир“ Рудо на износ од 1.170,00 КМ
без ПДВ-а, односно на износ 1.368,90 КМ са
ПДВ-ом
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда испуњава услове у складу са
тендерском документацијом и да са се са понуђачем ЗР
„Владимир“ Рудо приступи закљчивању 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.
ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачу,
2. а/а
Број: 02-404-14/20
Датум: 10.04.2020.год.

„Службени гласник општине Рудо” број 4/20
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20..................................................................

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

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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:

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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 конкурентског
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр:
245-7-1-18-3-9/20 од 29.04.2019.године, а који се односи
на „Набавку лож уља за грејну сезону 2020-2021.
годину“, понуду je доставиo следећи понуђач:
1.„ХИФА ПЕТРОЛ“ ДОО Сарајево на износ од
6.720,00 КМ без ПДВ-а, односно на износ
7.862,40 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
„ХИФА
ПЕТРОЛ“
ДОО
Сарајево,
приступи
закључивању уговора.
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02404-18/20 од 15.05.2020.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: Записник о прегледу и оцјени понуда
број: 02-404-18/20 од 15.05.2020.године
ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачу,
2. а/а
Број: 02-404-18/20
Датум: 15.05.2020.год.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
У поступку јавне набавке, путем директног
споразума, а који се односи на набавку роба „Набавка
опреме за видео надзор “, понуду је доставио следећи
понуђач:
1. МАСТЕР БЦ Бања Лука, на износ од 809,45
КМ без ПДВ-а, односно на износ 947,06 КМ
са ПДВ-ом
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда испуњава услове у складу са
тендерском документацијом и да са се са понуђачем
МАСТЕР БЦ Бања Лука приступи закљчивању уговора.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачу ,
2. а/а
Број: 02-404-17/20
Датум: 30.04.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

22..................................................................

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р
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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
1.118,82 КМ без ПДВ-а, односно на
износ од 1.309,00 КМ са ПДВ-ом
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
Против ове Одлуке незадовољна страна има
право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба
се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо,
најмање у три примјерка.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо“ и веб страници општине Рудо.
Број: 02-404-6/20
Датум: 03.03.2020.год.

III
Записник о преговарању број 02-404-11/20 од
13.03.2020.године саставни је дио ове одлуке.
IV
Против ове Одлуке незадовољна страна има
право на жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте.
Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине
Рудо у најмање три примјерка.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ и веб
страници општине Рудо.
Број: 02-404-11/20
Датум: 13.03.2020.год.

24..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

23..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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 преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се
односи на услуге
„Обављање услуге дезинфекције
јавних објеката због пандемије короне вируса“, на
преговоре је позван Извршилац услуге „Санитација“
ДОО Зворник.
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања понуде и завршених
преговора утврђено је да је понуђач „Санитација“ ДОО
Зворник испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом те је на основу критерија најниже цијене
и завршених преговора, прихваћена понуда „Санитација“
ДОО Зворник са понуђеном цијеном од 2.926,70 КМ са
ПДВ-ом.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

I
У поступку јавне набавке, путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се
односи на услуге „Санација локалног пута Рудо-Миоче“,
на преговоре је позван Извршилац услуге „Сила“ доо
Рудо.
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања понуде и завршених
преговора утврђено је да је понуђач „Сила“доо Рудо
испуњава услове предвиђене тендерском документацијом
те је на основу критерија најниже цијене и завршених
преговора прихваћена понуда„Сила“ доо Рудо са
понуђеном цијеном 12.000,00 КМ без ПДВ-а, односно
14.040,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Записник о преговарању број 02-404-12/20 од
24.03.2020.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.

„Службени гласник општине Рудо” број 4/20

26.5.2020.

Страна

9

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ и веб
страници општине Рудо.
Број: 02-404-12/20
Датум: 25.03.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

26..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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:

25..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I
У поступку јавне набавке, путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се
односи на робе „Набавка прехрамбено хигијенских
пакета“, на преговоре је позват понуђач „Зока траде“ доо
Рудо.

II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуда, утврђено је
да приспјеле понуде испуњавају квалификационе услове,
те да је у складу са критеријем најниже цијене
најповољнији понуђач ЗТУР „Миленијум промет“ Рудо
и да се са истим приступи закљчивању уговора.

II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања понуде и завршених
преговора утврђено је да је понуђач „Зока траде“ доо
Рудо
испуњава услове
предвиђене тендерском
документацијом те је на основу критерија најниже цијене
и завршених преговора, прихваћена понуда „Зока траде“
доо Рудо са понуђеном цијеном од:
Пакет за породицу 1-2 члана у износу од 44,36
КМ са ПДВ-ом
Пакет за породицу 3-4 члана у износу од
69,99КМ са ПДВ-ом
Пакет за породицу 5-7 члана у износу од 94,47
КМ са ПДВ-ом
Пакет за породицу 8 и више чланова у износу од
116,50 КМса ПДВ-ом,
Што за укупну вриједнос испоруке пакета
износи 8.968,59 КМ без ПДВ-а, односно 10.493,25 КМ са
ПДВ-ом.
III
Записник о преговарању број 02-404-16/20 од
07.05.2020.године саставни је дио ове Одлуке.

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

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.

ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачима (1-3) ,
2. а/а

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

I
У поступку јавне набавке, путем директног
споразума, а који се односи на набавку услуга „Услуге
кетеринга за карантин“, понуде по особи су доставили
следећи понуђачи:
1. ЗТУР „Миленијум промет“ Рудо на
износ од 15,00 КМ без ПДВ
2. УР „Аковац“ Рудо на износ од 30,00 КМ
без ПДВ-а
3. ЗТУР “Два брата“ на износ од 34,00 КМ
без ПДВ-а

Број: 02-404-13/20
Датум: 01.04.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

Број: 02-404-16/20
Датум: 07.05.2020.год.

„Службени гласник општине Рудо” број 4/20

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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27..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 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 конкурентског
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки број
обавјештења:245-7-1-7-3-3/20 од 23.01.2020. године и
исправку
обавјештења
број:245-7-1-7-8-4/20
од
07.02.2020.године, а који се односи на „Набавку и
монтажу опреме за мини сирану“, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. „ИТЦ ЗЕНИЦА“ ДОО Зеница, на износ од
42.678,80 КМ без ПДВ-а, односно 49.934,19 КМ
са ПДВ-ом и
2. „АГРОМЕХАНИКА КОМЕРЦ“ ДОО
Бања
Лука, на износ од 44.607,80 КМ без ПДВ-а,
односно 52.191,12 КМ са ПДВ-ом
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуда утврђено је
да приспјеле понуда испуњавају све услове предвиђене
тендерском документацијом и заказана је е-аукција.
Након завршетка е-аукције, а на основу Извјештаја о
току и заршетку е-аукције стање је остало
непромијењено, па је повољнији понуђач „ИТЦ
ЗЕНИЦА“ ДОО Зеница на износ од 42.678,80 КМ без
ПДВ-а, односно 49.934,19 КМ са ПДВ-ом
III
Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02404-2/20 од 12.02.2020. године је саставни 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: 02-4042/20 од 12.02.2020. године

Број: 02-404-2/20
Датум: 12.02.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

28..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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 отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр:
245-1-2-57-3-27/19 од 25.11.2019.године и у „Службеном
гласнику БиХ“ број: 78/19 од 29.11.2019.године, а који се
односи на „Превоз ученика на подручју општине Рудо у
2020. години“, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Јавни превоз вл.Ћировић Милован Бјело
Брдо-Рудо, на износ 34.000,00 КМ без ПДВа, односно 39.780,00 КМ са ПДВ-ом
2. „Ин турс“ ДОО Рудо, на износ 64.050,00
КМ без ПДВ-а, односно 74.938,50 КМ са
ПДВ-ом
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуда, изабран је
понуђач Јавни превоз вл.Ћировић Милован Бјело БрдоРудо. На Одлуку о избору најповољнијег понуђача
уложена је жалба од стране другорангираног понуђача,
па је до окончања жалбеног поступка дошло до истека
важења понуда. Прворангирани понуђач је одбио захтјев
Уговорног органа да продужи важење понуде, па се,
сходно члану 60. став (3) ЗЈН, његова понуда неће
разматрати у даљем току поступка.
Понуда другорангираног понуђача „Ин турс“ ДОО Рудо
се одбацује, јер је цијена понуде знатно већа од
обезбјеђених средстава за предметну набавку.
III
Поступак јавне набавке се поништава у складу са
чланом 69. став 2) тачка (е) ЗЈН.
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.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо и веб страници општине Рудо“.
Ступањем ове Одлуке на снагу, престаје да важи
Одлука о избору најповољнијег понуђача број:02-40466/19 од 26.12.2019.године.
ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачима (1-2),
2. а/а
Број: 02-404-66/20
Датум: 13.03.2020.год.

30..................................................................
На основу члана 67. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број:64/17 и 8/17) и
члана 8. Одлуке о платама и другим правима
функционера општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“ број:6/18), Начелник општине Рудо издаје

С А О П Ш Т Е Њ Е

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

29..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19) и члана 67. Статута Општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17),
Начелник општине д о н о с и:

Просјечна нето плата запослених у Општинској
управи Рудо у 2019.години, без плате функционера,
износи 1070,62 КМ.
Број: 02-404-4/20
Датум: 30.01.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

РЈЕШЕЊЕ
о именовању надзора над извођењем услуге
кафилерије-хватање и збрињавање паса луталица

I
Надзор над извођењем услуге
кафилеријехватање 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.:02404-9/20 од 10.03.2020. 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: 02-404-9-1/20
Датум: 10.03.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р
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31.........................................................................................................................................................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), 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:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2020. годину

I
У табеларном прегледу Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 2. Робе, иза тачке 2.13. додајe се новa тачке ко јa гласи:
Р.
Бр.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

2.14.

Набавка рачунарске
опреме
УКУПНО:

ШИФРА
ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊ.
ВРИЈEДНОС
Т

ПЛАНИРАНА
БРУТО
ВРИЈЕДНОСТ

5.980,00

7.000,00

75.902,00

87.757,00

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВ. ДАТУМ
ПОКР. ПОСТ.

Директни
споразум

По потреби,
2020

ОКВ.
ДАТУМ
ЗАКЉ.УГОВ.
По потреби,
2019

ИЗВОР
ФИНАНСИР.

НАПОМЕНА

Буџет
511335

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

Број: 02-404-5/20
Датум: 27.02.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

32.............................................................................................................................................................................................. ......................
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), 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:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2020. годину
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Р.
Бр.

1.29.

1.30.

I
У табеларном прегледу Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.28. додају се нове тачке којe гласe:
ПРОЦИЈЕЊ. ПЛАНИРАН
ОКВ.
ПРЕДМЕТ
ШИФРА
ВРСТА
ОКВ. ДАТУМ
ИЗВОР
ВРИЈEДНОС
БРУТО
ДАТУМ
НАБАВКЕ
ЈРЈН
ПОСТУПКА
ПОКР. ПОСТ.
ФИНАНСИР.
Т
ВРИЈЕДН.
ЗАКЉ.УГОВ.
Обављање услуге
Преговарачки
дезинфекције јавних
поступак без
март,
март,
Буџет
2.500,00
2.925,00
објеката због пандемије
објаве
2020
2020
412223
короне вируса
обавјештења
Услуге кетеринга за
Директни
март,
април,
980,00
1.150,00
Буџет 416126
карантин
споразум
2020
2020
УКУПНО:

205.021,00

НАПОМЕНА

239.857,00

II
У табеларном прегледу Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 3.радови , иза тачке 3.1. додајe се новa тачке којa гласи:
Р.
Бр.
3.2.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ
Измјештање ограде због
реконструкције улице
УКУПНО:

ШИФРА
ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊ.
ВРИЈEДНОС
Т

ПЛАНИРАН
БРУТО
ВРИЈЕДН.

1.170,00

1.370,00

355.802,00

416.290,00

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВ. ДАТУМ
ПОКР. ПОСТ.

ОКВ.
ДАТУМ
ЗАКЉ.УГОВ.

ИЗВОР
ФИНАНСИР.

Директни
споразум

април,
2020

април,
2020

Буџет
511200

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ и на веб страници општине Рудо.
Број: 02-404-10/20
Датум: 13.03.2020.год.

„Службени гласник општине Рудо” број 4/20

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р
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НАПОМЕНА

33............................................................................................................................................................................................... ......................
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), 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:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2020. gодину

I
У табеларном прегледу Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 2. робе, иза тачке 2.14. додају се нове тачке које гласе:
Р.
Бр.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

2.15.

Набавка прехрамбенохигијенских пакета

2.16.

Набавка опреме за видео
надзор
УКУПНО:

ШИФРА
ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊ.
ВРИЈEДНОС
Т

ПЛАНИРАНА
БРУТО
ВРИЈЕДНОСТ

8.547,00

10.000,00

810,00

950,00

85.259,00

98.707,00

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВ. ДАТУМ
ПОКР. ПОСТ.

ОКВ.
ДАТУМ
ЗАКЉ.УГОВ.

ИЗВОР
ФИНАНСИР.

Преговарачки
без објаве
обавјештења о
набавци

април,
2020

април,
2019

Донација
Caritas
Швајцарска

Директни
споразум

април,
2020

април,
2019

Буџет
415245

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ и на веб страници општине Рудо.
Број: 02-404-15/20
Датум: 16.04.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р
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НАПОМЕНА

34................................................................................................................................................. ....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), 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, ус луга и радова
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо број: 7/15) Начелник општине Рудо доноси:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2020. годину

I
У табеларном прегледу Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 1. Услуге, мијења се тачка 1.6 којa гласи:
Р.
Бр.

1.6.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ
Превоз ученика у
школској
2020/2021.години
УКУПНО:

ШИФРА
ЈРЈН

601400001

ПРОЦИЈЕЊ.
ВРИЈEДНОС
Т

ПЛАНИРАНА
БРУТО
ВРИЈЕДНОСТ

63.000,00

73.710,00

215.021,00

251.567,00

ВРСТА
ПОСТУПКА
Отворени
поступак

ОКВ.
ДАТУМ
ЗАКЉ.УГОВ.

ИЗВОР
ФИНАНСИР.

НАПОМЕНА

јун,
2020

Буџет
416124, МП
РС

Дјелим.се.фина
н.
од. стр.Мин.
Просвјете РС
Е-АУКЦИЈА

ОКВ. ДАТУМ
ПОКР. ПОСТ.
мај,
2020

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ и на веб страници општине Рудо.
Број: 02-404-19/20
Датум: 13.05.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Р ато Рајак, дипл.инж.арх.с.р
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С А Д Р Ж А Ј:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Правилник о измјенама Правилника о начину додјеле у закуп пољопривредног земљишта
у својини општине Рудо
2. Правилник о измјени и допуни Правилника о додјели средстава ОШ на подручју опш. Рудо
3. Одлука о додјели новчане помоћи
4. Одлука о одобравању средстава
5. Одлука о одобравању средстава
6. Одлука о покретању јавне набавке
7. Одлука о покретању јавне набавке
8. Одлука о покретању јавне набавке
9. Одлука о покретању јавне набавке
10. Одлука о покретању јавне набавке
11. Одлука о покретању јавне набавке
12. Одлука о покретању јавне набавке
13. Одлука о покретању јавне набавке
14. Одлука о покретању јавне набавке
15. Одлука о покретању јавне набавке
16. Одлука о покретању јавне набавке
17. Одлука о избору најповољнијег понуђача
18. Одлука о избору најповољнијег понуђача
19. Одлука о избору најповољнијег понуђача
20. Одлука о избору најповољнијег понуђача
21. Одлука о избору најповољнијег понуђача
22. Одлука о избору најповољнијег понуђача
23. Одлука о избору најповољнијег понуђача
24. Одлука о избору најповољнијег понуђача
25. Одлука о избору најповољнијег понуђача
26. Одлука о избору најповољнијег понуђача
27. Одлука о избору најповољнијег понуђача
28. Одлука о поништењу поступка јавне набавке
29. Рјешење о именовању надзора над извођењем услуге кафилерије-хватање и збрињ. паса луталица
30. Саопштење
31. Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2020.годину
32. Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2020.годину
33. Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2020.годину
34. Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2020.годину
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