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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXИВ Рудо, 23. новембар  2020. године Број 7 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................. 
 На основу члана 240. став 4. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 1/16 и 

66/18), члана 38. став 2. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 

20/17, 85/18 и 21/20)  и члана 25. Колективног уговора 

Општинске управе Рудо („Службени гласник Општине 

Рудо“ број: 13/17 и 9/18), Општина Рудо, коју заступа и 

представља Начелник општине Рато Рајак (у даљем 

тексту: послодавац) и Синдикална организација радника 

органа управе Рудо, коју заступа предсједник Слађана 

Пушоњић     (у даљем тексту: синдикат), закључили су  

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 У Колективном уговору Општинске управе Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 13/17 и 8/18), 

члан 5. мијења се и гласи: 

 „Цијена рада, као израз вриједности за 

најједноставнији рад и основ за обрачун плате, утврђује 

се у висини од 120,00 КМ за 2021.годину, с тим да 

потписници овог уговора цијену рада споразумно 

утврђују крајем текуће године за наредну годину која не 

може бити мања од предходно утврђене цијене рада.“. 

 

Члан 2. 

 Члан 6. мијења се гласи: 

„Коефицијент за обрачун основне плате 

запосленог утврђују се у распонима и разврстава у 

платне групе у зависности од потребног стручног знања, 

сложености послова, самосталности у раду и степену 

одговорности. 

 Послови се разврставају у платне групе са 

следећим коефицијентима за обрачун плате:  

1) Прва платна група -послови на којима се захтјева 

стручност неквалификованог радника 

......................................................................... 4,85 

 

 

 

 

 

 

 

2) Друга платна група-послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од три године 

.................................................................4,95-5,80, 

3) Трећа платна група -послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од четири године 

.................................................................5,90-7,20, 

4) Четврта платна група-послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче 

специјализацијом на основу стручности средњег 

образовања...............................7,30-8,30, 

5) Пета платна група-послови на којима се захтјева 

стручност која се стиче вишим образовањем  или 

високим образовањем са остварених 180 ECTS 

бодова или еквивалент 

..................................................................8,40-9,40 

6) Шеста платна група - послови на извршилачким 

радним мјестима на којима се захтјева стручност 

која се стиче високим образовањем у трајању од 

четири године или високим образовањем са 

остварених 240 ECTS бодова или еквивалент 

.....................................................................9,50-14,40 

7) Седма платна група-послови на руководећим 

радним мјестима на којима се  захтјева стручност 

која се стиче високим образовањем у трајању од 

четири године или високим образовањем са 

остварених 240 ECTS бодова или еквивалент 

................................................................14,50-16,50.“. 

 

Члан 3. 

Овај Колективни уговор сматра се закљученим 

када га потпишу уговорне стране, а ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:9/20                 Број:02-12-2/20 

Датум: 18.11.2020.године              Датум: 18.11.2020.године 

 

Синдикална организација  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,            

радника органа управе Рудо,  Рато Рајак, дипл.инж.арх С.Р.      

         Предсједник 

    Слађана Пушоњић С.Р. 
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2....................................................................................................................................................................................... 
 На основу члана 59. и 64. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), Начелник општине 

Рудо, д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК  

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, 3/19, 7/19 и 5/20) у члану 19. Прилог 02- Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за привреду, финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове,  Прилог 02.3- Табеларни преглед систематизације радних мјеста у Одсјеку за инспекцијске послове и 

комуналну полицију, мијења се и гласи: 

„ 

02.3-ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ  МЈЕСТА У ОДСЈЕКУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ 

ПОЛИЦИЈУ- 

Р/Б 
НАЗИВ РАДНОГ 

МЈЕСТА 

КАТЕГОР

ИЈА 
ЗВАЊЕ 

СТРУЧНА 

СПРЕМА 

РАДНО 

ИСКУСТВО 

ПОСЕБНИ  

УСЛОВИ 
БРОЈ 

ИЗВРШ 

СТАТУС 

ЗАПОСЛ

ЕНОГ члан 15. члан 16. ЗАНИМАЊЕ члан 12. члан 13. 

1 2 5 
 

4 7 6 8 9 

1. Шеф Одсјека-

тржишни 

инспектор 

II  

- 

ВСС-дипл.правник,дипл. економ, 

дипл.инж.електротех, дипл. 

инж.маш -240 ECTS 

 

3 године 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

С 

2. Инспектор за 

храну 

IV  

- 

ВСС-дипл.хемичар, дипл. 

санитарни инжењер, дипл. инж. 

прехрамб.инжењер-240 ECTS 

 

3 године 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

С 

3. Урбанистичко 

грађевински и 

инспектор за 

друмски саобраћај 

IV  

- 

 

ВСС-дипл.инж. грађевинарства-

240 ECTS 

 

3 године 

 

тачка 1, 3 и 6 

 

1 

 

С 

4. Пољопривредни 

инспектор 

IV  

- 

ВСС-дипл.инж.пољопривреде- 

240 ECTS 

 

3 године 

 

тачка 1и 3  

 

1 

 

С 

5. Комунални 

полицајац 

IV  

- 

ВСС-друштвеног или природног 

смјера-240 ECTS 

 

3 године 

 

тачка 1и 3  

 

2 

 

С 

        У К У П Н О         6  
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Члан 2. 

 

 У члану 19. Прилог 02-Опис послова Одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, Прилог 02.5- Одсјек за 

инспекцијске послове и комуналну полицију, иза тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи: 

 

„4. Пољопривредни инспектор- службеник четврте категорије 

-врши надзор у области пољопривредне производње, 

-врши преглед пољопривредних радова, уређаја и опреме, пољопривредних култура и предузима мјере за спречавање штета у пољопривредној производњи, 

-врши надзор над прометом сјеменске робе, 

-врши контролу квалитета вјештачких ђубрива, 

-предузима мјере на заштити пољопривредних култура, 

-уочава појаве болести, 

-врши контролу над примјеном минималних агротехничких мјера, 

-сарађује са организацијама из области пољопривреде и сточарства, 

-даје стручна мишљења, савјете и пружа друге услуге за потребе регистрованих пољопривредних газдинстава, 

-учествује у изради докумената који регулишу питања из области пољопривреде за потребе скупштине општине и другух надлежних органа, 

-води управни поступак за издавање водопривредних аката, 

-ради и друге послове по налогу начелника Одјељења. 

Сложеност послова: прецизно одређени сложени послови у којима се примјењују утврђене методе рада, поступци или стручне технике 

Школска спрема: ВСС -дипломирани инжењер пољопривреде 240 ECTS 

Радно искуство: 3 године 

Посебни услови: стручни испит за рад у управи, познавање рада на рачунару. 

Досадашња тачка 4.постаје тачка 5. 

 

Члан 3. 

 

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

 

 

 

Број: 02-12-3/20 

Датум: 19.11.2020.год.                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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3.................................................................... 
 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 октобар 2020. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 1.677,00 КМ, 

са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених 

износ од 1.677,00 КМ,  на конто 412900 – Остали 

некласификовани расходи износ од 1.677,00 КМ (за 

уговор о дјелу Грабовчић Александра). 

 

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: 02-403-10/20 

Датум: 09.10.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

4.................................................................... 
 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 октобар 2020. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 118.000,00 

КМ, са конта 611400 – Издаци за дате зајмове износ од 

110.000,00 КМ на конто 415249 – Остали капитални 

грантови у земљи износ од 17.420,00 КМ (учешће 

општине по пројекту УНДП за развој туризма „Виа 

Динарика“), на конто 412521 – Расходи за текуће 

одржавање објеката друмског саобраћаја износ од 

16.000,00 КМ (насипање локалних путева), на конто 

511333 – Издаци за набавку телефонске опреме износ од 

170,00 КМ (набавка телефона) и на конто 511200 – 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката износ од 76.410,00 КМ (за 

завршетак реконструкције Улице Краља Петра I 

Ослободиоца) и са конта 411100 – Расходи за бруто плате 

запослених износ од 8.000,00 КМ на конто 638100 – 

Издаци за накнаду плата за породиљско одсуство износ 

од 8.000,00 КМ (накнада плате за Брадоњић Бранкицу).   

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: 02-403-11/20 

Датум: 09.10.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

5.................................................................... 
 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 („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 Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо, за мјесец октобар 2020. 

године (организациони код 0 818 024), у износу од 

1.100,00 КМ, са конта 412300 – Расходи за режијски 

материјал износ од 300,00 КМ, са конта 411200 – Расходи 

за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених у износу од 300,00 КМ и са конта 412600 – 

Расходи по основу путовања и смјештаја износ од 500,00 

КМ на конта 412700 – Расходи за стручне услуге износ 

од 400,00 КМ и на конто 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме износ од 700,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-12/20 

Датум: 05.11.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

6.................................................................... 
 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 
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Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ 

Средњошколски центар „Рудо“, за мјесец октобар 

2020. године (организациони код 0 815 075), у износу од 

24,30 КМ, са конта 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме износ од 24,30 КМ на конто 516100 

- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 

износ од 24,30 КМ.   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-13/20 

Датум: 05.11.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

7.................................................................... 
 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 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 ЈУ ЦКПД 

„Просвјети“ Рудо, за мјесец октобар 2020. године 

(организациони код 0 080 500), у износу од 5.924,00 КМ, 

са конта 411200 – Расходи за накнаде за топли оброк 

износ од 1.000,00 КМ на конто 411412 – Расходи за 

новчане помоћи приликом рођења дјетета износ од 

1.000,00 КМ, са конта 412249 – Расходи за остале услуге 

превоза износ од 1.500,00 КМ на конто 412591 – Расходи 

за остало текуће одржавање износ од 1.500,00 КМ и са 

конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених износ 

од 3.424,00 КМ на конто 411300 – Расходи за накнаду 

плата запослених за вријеме боловања износ од 3.424,00 

КМ. 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-14/20 

Датум: 05.11.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

8.................................................................... 
 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 новембар 2020. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 12.080,00 

КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката износ од 9.080,00 КМ на конто 415247 – 

Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима 

износ од 3.778,00 КМ (учешће општине у набавци 

санитетског возила), на конто 511321 – Издаци за 

набавку канцеларијског намјештаја износ од 302,00 КМ 

(набавка канцеларијског намјештаја) и на конто 419100 – 

Расходи по судским рјешењима износ од 5.000,00 КМ 

(трошкови судских поступака), са конта 411100 – 

Расходи за бруто плате запослених износ од 3.000,00 КМ 

на конто 411300 – Расходи за накнаду плата запослених 

за вријеме боловања износ од 3.000,00 КМ (накнада плате 

за вријеме боловања).   

 

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: 02-403-15/20 

Датум: 05.11.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

9.................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 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: 

 

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 2.20. Плана јавних 

набавки за 2020.годину, за набавку робе: „Набавка 

материјала за хигијенско здравствену заштиту “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 620,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

остали непоменути расходи, економски код 412999. 

 

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:02-404-47/20 

Датум: 06.11.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

10.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 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: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.18. Плана јавних 

набавки за 2020.годину, за набавку роба:„Набавка 

сценске расвјете“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 4.071,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

издаци за набавку сценске и позоришне опреме, 

економски код 511364 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 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:02-404-46/20 

Датум: 04.11.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

11.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 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: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.19. Плана јавних 

набавки за 2020.годину, за набавку роба:„Набавка и 

инсталација музичке опреме и разгласа“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.596,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

издаци за набавку музичке опреме, економски код 511365 

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 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:02-404-45/20 

Датум: 04.11.2020.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, 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: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.34. Плана јавних 

набавки за 2020.годину, за набавку услуге:„Услуга 

израде допуне пројекта дионица Д-2-Улица 

пребидолска“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 300,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију путева и аутопутева, економски код 511231. 

 

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:02-404-44/20 

Датум: 02.11.2020.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, 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: 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.33. Плана јавних 

набавки за 2020.годину, за набавку услуге:„Услуга 

израде елабората експропријације-Улица пребидолска “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 840,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију путева и аутопутева, економски код 511231. 

 

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:02-404-43/20 

Датум: 02.11.2020.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, 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: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним броје 3.10. Плана јавних 

набавки за 2020. годину, за набавку радова: „Адаптација 

канцеларије матичног уреда у МЗ Штрпци“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 3.885,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

расходи за текуће одржавање зграда,  економски код 

412510. 
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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:02-404-40/20 

Датум: 25.09.2020.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, 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:  

  

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.5.  Плана јавних 

набавки за 2020. годину, за набавку услуга: „Обављање 

услуге опште системске дератизације у 2020. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 4.270,00 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 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

  

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-38/20 

Датум: 22.09.2020.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, 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: 

 

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 2020. годину, за набавку радова: 

„Реконструкција зграде дома културе“ за ЛОТ 3: Замјена 

спољне столарије на згради дома културе. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 19.600,00 КМ.  

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију  образовних и научних институција, 

економски код 511223 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:02-404-37/20 

Датум: 18.09.2020.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, 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: 

 

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 броје 3.9. Плана јавних набавки 

за 2020. годину, за набавку радова: „Изградња потпорног 

зида поред стоваришта СТР „Варда“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.510,00  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:02-404-36/20 

Датум: 01.09.2020.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, 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: 

 

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 2020. годину за набавку  радова 

„Реконструкција моста у Горњој Ријеци“.  

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 16.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2020. годину годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију, економски код 511200. 

 

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: 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:02-404-35/20 

Датум: 07.09.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 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 број 

обавјештења: 245-1-3-31-3-12/20 од 14.08.2020.године и у 

„Службеном гласнику БиХ“ бр: 52/20 од 

21.08.2020.године, а који се односи на Реконструкција 

зграде дома културе- Замјена спољне столарије да дому 

културе ЛОТ 3 понуду је  доставио следећи понуђач: 

1. „ЛЕТ“ ДОО Рогатица 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуда, утврђено је 

да приспјела понуда не испуњава услове у складу са 

тачком 3.5 тендерске документације, па се поступак 

поништава у складу са чланом 69. став 2. тачка д) Закона 

о јавним набавкама БиХ. 

 

III 

Записник о оцијени понуда број: 02-404-31/20 од 

07.09.2020.године је саставни дио ове Одлуке. 

 

IV 

Против ове Одлуке незадвољна 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-

31/20 од 07.09.2020. године 
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ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-31/20 

Датум: 07.09.2020.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, 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 роба  „Набавка 

материјала за хигијенско здравствену заштиту “, понуду 

је доставио следећи понуђач: 

1. „Беки 66“ доо Сарајево, на износ од 610,93  

КМ без ПДВ-а, односно  на износ 714,79 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 

„Беки 66“ доо Сарајево приступи закљчивању 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. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-47/20 

Датум: 06.11.2020.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, 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 роба  „Набавка 

сценске расвјете“, понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „Сет Уп С” доо, Тузла  на износ од 3.904,70  

КМ без ПДВ-а, односно  на износ 4.568,50  

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 „Сет 

Уп С” доо, Тузла  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. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-46/20 

Датум: 09.11.2020.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, 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: 
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ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку роба  „Набавка и 

инсталација музичке опреме и разгласа“, понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. „Brothers” doo Љубушки на износ од 1.364,23  

КМ без ПДВ-а, односно  на износ 1.596,15  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 

„Brothers” doo Љубушки 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. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-45/20 

Датум: 09.11.2020.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, 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: „Услуга 

израде елабората експропријације-Улица пребидолска“, 

понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „ГЕО НОВО“ доо Источно Ново Сарајево, на 

износ од 840,00 КМ без ПДВ-а, односно  на 

износ 982,00 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 се са понуђачем „ГЕО 

НОВО“ доо Источно Ново Сарајево приступи 

закључивању уговора.  

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-44/20 

Датум: 04.11.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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), 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: „Услуга 

израде допуне пројекта дионица Д-2-Улица 

пребидолска“, понуду је доставио следећи понуђач: 

1. Агенција „Градинг“ Пале, на износ од 300,00 КМ 

без ПДВ-а, односно  на износ 351,00 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 се са понуђачем 
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Агенција „Градинг“ Пале 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“. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-43/20 

Датум: 04.11.2020.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, 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 радова  

„Адаптација канцеларије матичног уреда у МЗ Штрпци “, 

понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „КУЋА СТИЛ“ сзгр с.п. Рогатица, на износ од 

3.885,00 КМ без ПДВ-а, односно  на износ 

4.545,45 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 

„КУЋА СТИЛ“ сзгр с.п. Рогатица приступи закљчивању 

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. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-40/20 

Датум: 28.09.2020.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, 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 

поступка јавне набавке, а који се односи на  „Обављање 

услуге опште системске дератизације у 2020. године“, 

понуду је доставио следећи понуђач: 

1. ДОО „САНИТАЦИЈА“ ЗВОРНИК,  на износ 

од 5.000,00 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 ДОО 

„Санитација“ Зворник приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, а 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-38/20 

Датум: 23.09.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки број 

обавјештења: 245-1-34-3-16/20 од 21.09.2020.године  „У 

Службеном гласнику БиХ“ бр:59/20 од 

25.09.2020.године, а који се односи на “Реконструкција 

зграде дома културе- Замјена спољне столарије на згради 

дома културе ЛОТ3“ понуде су доставили следећи 

понуђачи: 

1. МЕГА-РОЛЛ“ ДОО Грачаница               

2. „ЛЕТ“ ДОО Рогатица                             

3. „С-ПРОДУКТ“ ДОО Рудо             

 

II 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да  понуди „ЛЕТ“ ДОО Рогатица,  недостаје 

потврда о обављеном увиду објекта на лицу мјеста и 

извршеној посјети мјеста извођења радова, па се самим 

тим понуда одбацује као непотпуна у складу са чланом 

68. тачка 4) став (и). 

 

III 

Понуде „МЕГА-РОЛЛ“ ДОО Грачаница   и „С-

ПРОДУКТ“ ДОО Рудо су  испуниле услове предвиђене 

тендерском документацијом, па су позване да учествују у 

е-аукцији. 

IV 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након спроведене е-аукције, цијене су остале 

непромијењене и добијена је следећа ранг листа: 

1. „МЕГА-РОЛЛ“ ДОО  Грачаница на износ 

19.439,50 КМ без ПДВ-а, односно 22.744,21 

КМ са ПДВ-ом 

2. „С-ПРОДУКТ“ ДОО Рудо на износ од 

24.530,02 КМ без ПДВ-а, односно 28.700,12 

КМ са ПДВ-ом 

на основу које је оцијењено да је најповољнији понуђач 

„МЕГА-РОЛЛ“ ДОО  Грачаница на износ 19.439,50 КМ 

без ПДВ-а, односно 22.744,21 КМ са ПДВ-ом. 

 

V 

Записник о оцијени понуда број: 02-404-37/20 од 

15.10.2020.године је саставни дио ове Одлуке. 

 

VI 

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. 

 

VII 

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-

37/20 од 15.10.2020. године 

      

 ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачима,  

2. а/а  

    

Број:02-404-37/20 

Датум: 15.10.2020.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, 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 радова  

„Изградња потпорног зида поред стоваришта СТР Варда 

“, понуду је доставио следећи понуђач: 

 

1 ЗР „Владимир“ Рудо на износ од 1.544,00 КМ без 

ПДВ-а, односно  на износ 1.806,50 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 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 
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IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

 

Број:02-404-36/20 

Датум: 02.09.2020.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, 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: 

 

 

О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се 

односи на услуге  „Реконструкција моста у Горњој 

Ријеци“, на преговоре је позван Извођач радова КП 

„Услуга“ АД Рудо. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након разматрања понуде и завршених 

преговора утврђено је да је понуђач КП „Услуга“ АД 

Рудо испуњава услове предвиђене тендерском 

документацијом те је на основу критерија најниже цијене 

и завршених преговора прихваћена понуда КП „Услуга“ 

АД Рудо са понуђеном цијеном 16.206,76 КМ без ПДВ-а, 

односно 18.961,91 КМ са ПДВ-ом.  

 

III 

Записник о преговарању број 02-404-35/20 од 

28.08.2020.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. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

Број:02-404-35/20 

Датум: 28.08.2020.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, 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 број 

обавјештења: 245-1-3-31-3-12/20 од 14.08.2020.године и у 

„Службеном гласнику БиХ“ бр: 52/20 од 

21.08.2020.године, а који се односи на Реконструкција 

зграде дома културе- Хидроизиолатерски радови на 

крову дома културе  ЛОТ 2 понуду је  доставио следећи 

понуђач: 

1. „КУЋА СТИЛ“ сзгр с.п. Рогатица на износ од 

21.384,00 КМ без ПДВ-а, односно на износ од  

25.019,28 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 „КУЋА 

СТИЛ“ сзгр с.п. Рогатица, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Записник о оцијени понуда број: 02-404-31/20 од 

07.09.2020.године је саставни дио ове Одлуке. 

 

IV 

Против ове Одлуке незадвољна 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-

31/20 од 07.09.2020. године 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  
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Број:02-404-31/20 

Датум: 07.09.2020.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, 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 број 

обавјештења: 245-1-3-31-3-12/20 од 14.08.2020.године и у 

„Службеном гласнику БиХ“ бр: 52/20 од 

21.08.2020.године, а који се односи на Реконструкција 

зграде дома културе- Молерски радови на згради дома 

културе и изградња стазе за инвалиде  ЛОТ 4, понуду је  

доставио следећи понуђач: 

1. „КУЋА СТИЛ“ сзгр с.п. Рогатица на износ од 

23.671,20  КМ без ПДВ-а, односно на износ од  

27.695,30  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 „КУЋА 

СТИЛ“ сзгр с.п. Рогатица, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Записник о оцијени понуда број: 02-404-31/20 од 

07.09.2020.године је саставни дио ове Одлуке. 

 

IV 

Против ове Одлуке незадвољна 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-

31/20 од 07.09.2020. године 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

Број:02-404-31/20 

Датум: 07.09.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато 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 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 број 

обавјештења: 245-1-3-31-3-12/20 од 14.08.2020.године и у 

„Службеном гласнику БиХ“ бр: 52/20 од 

21.08.2020.године, а који се односи на Реконструкција 

зграде дома културе- Електроинсталатерски радови на 

згради дома културе ЛОТ1 понуде су доставили следећи 

понуђачи: 

1. „ЛЕТ“ ДОО Рогатица 

2. „ЕНECO“ ДОО Источна Илиџа 

 

II 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да у понуди „ЛЕТ“ ДОО Рогатица листови 

нису нумерисани листову,  па се самим тим понуда 

одбацује јер не испуњава услове у складу са тачком 3.5 

тендерске документације. 

 

III 

Понуда „ЕНECO“ ДОО Источна Илиџа је у 

потпуности испунила услове предвиђене тендерском 

документацијом, те је на основу критерија најниже 

цијене и прихваћена као најповољнија на износ од 

30.790,00 без ПДВ-а, односно на износ 36.024,30 КМ са 

ПДВ-ом. 

IV 

Записник о оцијени понуда број: 02-404-31/20 од 

07.09.2020.године је саставни дио ове Одлуке. 

 

V 

Против ове Одлуке незадвољна 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. 

 

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-

31/20 од 07.09.2020. године 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а  

Број:02-404-31/20 

Датум: 07.09.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

 

О Д Л У К У  

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, иза тачке 1.30. додајe се новa тачке  којa гласи: 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОС 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.31. 

Санација путног правца 

Бјељевине-Радожеље, МЗ 

Стргачина-општина Рудо 

 4.273,00 5.000,00 
Директни 

споразум 

јул, 

2020 

јул, 

2020 

Донација 

општина 

Нови Град 

511231 

 

 УКУПНО:  219.294,00 256.567,00      

 

 

II 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 2. Робе, иза тачке 2.16. додајe се новa тачке  којa гласи: 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.17. 

Набавка 

мултифункцијског 

штампача 
 

505,00 590,00 
Директни 

споразум 

јул, 

2020 

јул, 

2020 

Буџет 

511335  

 УКУПНО:  85.764,00 100.297,00      
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III 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 3.радови , иза тачке 3.3. додајe се новa тачке  којa гласи: 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

3.4. 

Набавка, уградња 

материјала и  остали 

радови у Улици краља 

Петра  I Ослободиоца 

 3.300,00 3.860,00 
Директни 

споразум 

јул, 

2020 

јул, 

2020 

Буџет 

511200 
 

 УКУПНО:  360.977,00 422.350,00  

 

IV 

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

 

Број:02-404-25/20 

Датум: 06.07.2020.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, 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: 

 

О Д Л У К У  

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, тачка 1.21 се мијења, а  иза тачке 1.31. додајe се новa тачка  којa гласи: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.21. 
Одржавање локалних 

путева 

451112310

-1 
25.640,00 30.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

по потреби, 

2020 

по потреби, 

2020 

Буџет  

412520  

1.32. 
Санација локалног пута на 

Росуљама изнад стадиона 
 1.760,00 2.060,00 

Преговарачки 

поступак без обј. 

обавјештења о 

набавци 

август, 

2020 

август, 

2020 

Буџет  

412520 
 

 УКУПНО:  234.074,00 273.627,00      



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   7/20      23.11.2020.                                  Страна   

 

18 

 

II 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 3.радови, иза тачке 3.4. додају се нове тачке  које гласе: 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

3.5. 
Реконструкција зграде 

дома културе  
 95.630,00 111.890,00 

Отворени 

поступак 

август, 

2020 

септембар, 

2020 

Буџет 511223 

и донација 

Развојног 

програма 

УНДП 

Подјела на 

лотове и Е-

АУКЦИЈА 

3.6. 

Реконструкција Улице 

краља Петра I 

ослободиоца - додатни 

радови 

 12.590,00 14.730,00 

Преговарачки 

поступак без 

објаве 

обавјештења о 

набавци 

август, 

2020 

август, 

2020 

Буџет  511200 

 
 

3.7 
Изградња јавне расвјете 

у насељу Гојава 
 5.900,00 6.900,00 

Директни 

споразум 

август, 

2020 

август, 

2020 
Буџет  511200  

3.8. 
Реконструкција моста у 

Горњој  Ријеци 
 16.000,00 18.720,00 

Преговарачки 

поступак без 

објаве 

обавјештења о 

набавци 

август, 

2020 

август, 

2020 
Буџет  511200  

3.9. 

Изградња потпорног 

зида поред стоваришта 

СТР „Варда“ 

 1.510,00 1.770,00 
Директни 

споразум 

август, 

2020 

септемабр, 

2020 
Буџет  511200  

  

УКУПНО: 

 

492.607,00 576.360,00 

 

 

 

III 

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

 

 

Број:02-404-29/20 

Датум: 05.08.2020.год.                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                              Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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35.................................................................................................................................................................................................................... 
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: 

 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2020. годину 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 3.радови, иза тачке 3.9. додају се нове тачке које гласе: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

3.10. 
Адаптација матичног 

уреда у МЗ Штрпци 
 3.885,00 4.545,00 

Директни 

споразум 

септемабр, 

2020 

септембар, 

2020 
Буџет  412510  

3.11. 

Реконструкција 

водоводног система Бијело 

Брдо 

 1.282,00 1.500,00 
Директни 

споразум 

септемабр, 

2020 

септембар, 

2020 
Буџет  511291  

  

УКУПНО: 

 

497.774,00 582.405,00 

 

 

 

II 

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

Број:02-404-39/20 

Датум: 25.09.2020.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, 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: 

 

 

 

О Д Л У К У  

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

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 1.Услуге,  иза тачке 1.32. додају  се нове тачке  које гласе: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 

НАПОМ

ЕНА 

1.33. 

Услуга израде елабората 

експропријације-Улица 

пребидолска 

 840,00 980,00 
Директни 

споразум 

новембар, 

2020 

новембар, 

2020 

Буџет  

511231 
 

1.34 

Услуга израде допуне 

пројекта дионица Д-2-

Улица пребидолска 

 300,00 350,00 
Директни 

споразум 

новембар, 

2020 

новембар, 

2020 

Буџет  

511231 
 

 УКУПНО:  235.214,00 274.962,00      

 

II 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2020. годину, у дијелу тачке 2. Робе, иза тачке 2.17. додају се нове тачке  које гласе: 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 

НАПОМ

ЕНА 

2.18. Набавка сценске расвјете 
 

4.071,00 4.763,00 
Директни 

споразум 

новембар, 

2020 

новембар, 

2020 

Буџет 511364 

и донацијаРазвојног 

програма УНДП 
 

2.19. 
Набавка и инсталација 

музичке опреме и разгласа  
1.596,00 1.867,00 

Директни 

споразум 

новембар, 

2020 

новембар, 

2020 

Буџет 511365 

и донацијаРазвојног 

програма УНДП 
 

2.20. 

Набавка материјала за 

хигијенско здарвствену 

заштиту 
 

620,00 725,00 
Директни 

споразум 

новембар, 

2020 

новембар, 

2020 

Буџет 

412999  

 УКУПНО:  92.051,00 107.652,00      

 

 

III 

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

 

Број:02-404-42/20 

Датум: 02.11.2020.год.                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                           Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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37.................................................................. 
На основу члана  22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник 

Републике Српске бр. 121/12 и 46/17) , члана 43..Закона о 

заштити становништва од заразних болести(Службени 

гласник Р.С.број  90/17)  , члана 59. и 82.Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.97/16 и 36/19) ,  у циљу спречавања ширења 

болести изазваних корона вирусом а на приједлог 

Општинског штаба за ванредне ситуације , начелник 

општине Рудо доноси : 

 

НАРЕДБУ 

 

I 

ОГРАНИЧАВА   се  рад свих угоститељских 

објеката ( укључујући и  објекте на бензинским 

станицама)   на територији општине Рудо , у времену од 

07.00 .до 18,00 часова у периоду од 23.11.до 30.11.2020-

године . 

 

II 

НАРЕЂУЈЕ се трговинским и занатско- 

услужним радњама да поштују  дозвоњени број   

истовремених  посјетилаца у објекту и обавјештење о 

дозвољеном броју истакну на улазним вратима објекта. 

 

III 

Против свих наведених субјеката и одговорних 

лица у њима,  и свих других који не поступе у складу са 

овом наредбом, предузеће се законске санкције сходно 

Закону о заштити становништва од заразних болести 

(Сл.гласник РС број 90/17). 

 

IV 

Ова наредба ступа на снагу даном доношења а  

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“,ТВ 

Рудо и званичном сајту општине Рудо . 

 

Број:02-020-42/20 

Датум: 23.11.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

38.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17),  по захтјеву  Удружења „Вити Граб“ , кога 

заступа предсједник удружења Шабан Ваљевчић а на 

приједлог Комисије за спровођење поступка додјеле 

помоћи из буџета општине  избјеглим и расељеним 

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

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

 Удружењу повратника  „Вити Граб“ , одобравају 

се  новчана средства, у износу од  500,00 КМ   за набавку 

цријева и спојног материјала за довод воде мјештанима  

села Вити Граб. 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције “ текуће  помоћи избјеглим и 

расељеним лицима -416-123“, уплатити   на рачун овог 

удружења , бр.140-102-11300075-95- Сбербанк. 

 

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:  02-40-95/20 

Датум: 19.10.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

39.................................................................. 
 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),   по захтјеву за 

новчану помоћ  групе грађана насеља Гојава ,  д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу од  

1000,00 КМ, на име помоћи за финансирање радова на 

уређењу дјечијег игралишта у насељу Гојава у МЗ Рудо. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције  “ 416-126-

текуће помоћи породици, дјеци и младима  “ , уплатити 

на рачун  ЗГР  „С&Д“ , власништво  Слађана Тодоровића 

из Рудог, бр.562-006-8135014229-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:02-40-63/20 

Датум: 25.09.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

40.................................................................. 
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 

територији општине Рудо, Начелник општине Рудо,         

д о н о с и: 
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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 01.09.2020.године до 

15.06.2021.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:02-022-61/20 

Датум: 21.10.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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