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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXV Рудо,  04.октобар  2021. године Број 10 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 29. 

09. 2021. године, донијела је 

 

 

О   Д   Л   У   К   У   

o отпису камате  корисницима кредите из средстава 

буџета општине Рудо одобрених за подстицај 

економског развоја  

 

 

Члан  1. 

 Овом Одлуком уређују се услови за отпис камате 

корисницима кредита из средстава буџета општине Рудо 

одобрених за подстицај економског развоја. 

 

Члан 2. 

 Право на отпис камате имају сви дужници 

корисници кредита, из средстава буџета општине Рудо, 

одобрених за подстицај економског развоја који су већ 

измирили или измире своју основну обавезу (главницу 

кредита) закључно са 31.12.2021. године. 

Корисници кредита из претходног става, који 

поред основне обавезе дугују и евентуалне судске 

трошкове настале у поступку принудне наплате, 

обавезни су да поред основне обавезе измире и те судске 

трошкове закључно са 31.12.2021. године. 

  

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине да предузме 

све радње у циљу реализације ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Број: 01-022-109/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

 

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

самоуправи („Службени гласник РС“, број 36/19), члана 

195. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС“, 

број 50/06, 92/09 , 121/12 и 74/17), члана 36. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

4/17, 8/17 и 8/21) Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29. 09. 2021. године, д о н и ј е л а    ј е 

 

 

ПРОГРАМ 

Кориштења средстава посебних намјена од 

водних накнада за 2021. годину 

 

I 

На основу члана 188. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 50/06, 92/09,121/12 и 

74/17) посебне водне накнаде су средства која су 

намјењена за обављање послова и задатака у складу са 

Законом о водама, функционисање и одржавање 

некретнина и водних објеката од општег значаја, очување 

вриједности изграђених водних објеката и система, 

предузимање мјера јавног инвестирања и капитална 

изградња водних објеката. 

Посебне водне накнаде представљају накнаде за: 

- Накнаде за воду која се плаћа при 

регистрацији моторних возила 

- Накнаде за испуштену загађену воду 

- Накнаде за искориштену воду за производњу 

електричне и топлотне енергије 

Средства од водних накнада која се уплаћују  на 

рачун посебних намјена буџета јединице локалне 

самоуправе, потребно је користити за спровођење мјера 

које су предвиђене чланом 195. Закона о водама, а у 

складу са Планом утрошка средстава. 

 

II 

Планирани износ ових средстава за 2021. годину 

износи 10.100 КМ. 

 

III 

У складу са чланом 195. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 50/06, 92/09, 121/12 и 

74/17) приход од посебних водних накнада се користи за 

стручно техничке послове у вези са примјеном одредаба 

Закона о водама и његовог спровођења, а посебно за: 
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-израду привремених планова управљања водама 

-припрему планова управљања водама 

-спровођење праћења стања вода 

-успостављање и рад информационог система 

-одржавање објеката у власништву Републике 

Српске, јединица локалне самоуправе или трећих лица, 

ако су од општег интереса, 

-спровођење интервентних активности у сектору 

вода на просторима Републике, 

-трошкове рада и функционисања агенције за 

воде, 

-трошкови функционисања јавних предузећа за 

воде, 

-трошкови развоја успостављању и вођењу 

информационих система, научног и стручног рада 

-подршци формирању и развоју квалификованих 

институција и субјеката битних за сектор вода  

-развоју сектора кроз финансирање изградње 

водних објеката и система, побољшања техничких, 

материјалних,кадровских и других капацитета. 

 

IV 

Приходи прикупљени на основу посебних 

водних накнада намјенски ће се користити за дјелимично 

или потпуно финансирање следећих активности : 

1) Израда техничке документације за водоводне 

системе у насељима Увац, Штрпца и Бијело Брдо  

.............................................................15.000,00 КМ 

2) Успостава санитарне заштите изворишта и 

водоводног система „ Зова I и  II“ - Израда 

пројекта ( истраживање терена са израдом 

детљне геолошке и хидрочелошке карте са 

катастром загађивача), израда елабората о 

квалитету и резервама подземних вода 

изворишта „Зова 1 и 2“  и  израда Програма 

санитарне заштите изворишта „ Зова 1 и  2“ 

.............................................................21.000,00 КМ 

 

V 

Средства прикупљена на рачун посебних намјена 

буџета општине од водних накнада су намјенска и 

користе се у складу са Законом о водама и овим 

Програмом. 

Надзор и контролу над провођењем овог 

Програма и намјенском трошењу средстава од посебних 

водних накнада врши Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде и надлежно Одјељење 

општине. 

 

VI 

Степен и динамика реализације програма 

зависиће од остварених прилива по овом основу. 

 

VII 

Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објаве у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-022-115/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

3.................................................................... 
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02,25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 52/05,65/05, 77/05, 11/06, 24/06,32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13,7/14,31/16 и 41/20), члана 7. тачка а) 

Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању 

и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у БиХ (“Службени гласник БиХ” бр. 

29/18 и 36/19), члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 29. 09. 2021. донијела је 

 

О Д Л У К У 

о објављивању Јавног огласа за именовање 

три члана Општинске изборне комисије Рудо 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Рудо расписује Јавни оглас 

за именовање три  члана Општинске изборне  комисије 

Рудо ( у даљем тексту Јавни оглас). 

 

Члан 2. 

 Чланови Општинске изборне комисије Рудо (у 

даљем тексту изборна комисија), именују се на мандат у 

трајању од седам (7) година а исти тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије БиХ на 

рјешење Скупштине општине Рудо о именовању чланова 

изборне комисије.  

Члан 3. 

(1)   Општи услови које кандидати морају испуњавати:  

1) Да има право гласа 

2) Да је лице са одговарајућом стручном спремом и 

искуством у спровођењу избора.  

(2)   Посебни услови које кандидати морају испуњавати:  

1) Да имају пребивалиште на подручју општине 

Рудо  

2) Да имају завршен факултет, односно VII/1 

степен стручне спреме или завршен факултет 

Болоњског система студирања са најмање 180 

ECTS и 

3) Да посједује искуство у спровођењу избора (под 

искуством у спровођењу избора подразумијева 

се чланство у изборној комисији и чланство у 

бирачком одбору на изборима обухваћеним 

Изборним законом БиХ). 

Изузетно, члан изборне комисије може бити 

лице са пребивалиштем из друге општине, уколико нема 

кандидата са пребивалиштем у општини Рудо који 

ипуњавају услове тражене јавним огласом. 

Изузетно, члан изборне комисије може бити 

лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен 

правни факултет, односно завршен правни факултет 

Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS, без 

изборног искуства.  

У смислу одредбе члана 2.3 Изборног закона 

Босне и Херцеговине за члана изборне комисије не може 

бити именовано лице :  

1. које се не може кандидовати у смислу одредби 

чланова 1.6, 1.7 и 1.7. а Изборног закона 
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2. које је члан највишег извршно-политичког 

органа политичке странке или коалиције (предсједник, 

потпредсједник, генерални секретар или члан извршног 

одбора или главног одбора); 

3. које је носилац изборног мандата или је члан 

извршног органа власти, осим у случајевима 

предвиђеним чланом 2.12. став (4) Изборног закона; 

4. које је кандидат за изборе за било који ниво 

власти и 

5. којем је изречена казна за радњу која 

представља тежу повреду изборних закона или прописа 

за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, 

рачунајући од дана правоснажности одлуке. 

6. члан изборне комисије не може бити 

заступник, односно пуномоћник политичког субјекта 

који учествује на изборима, нити лице које је 

правоснажном судском пресудом осуђено на казну 

затвора у трајању од шест мјесеци или дуже, како је 

утврђено одредбом члана 2.12 став 7. Изборног закона 

БиХ. 

7. члан изборне комисије не може бити лице које 

обавља извршну функцију како је утврђено одредбом 

1.8.став 6. Изборног закона БиХ, односно лице које је на 

дужност именовало Вијеће министара БиХ, Влада 

федерације БиХ, Влада Републике Српске, кантонална 

влада и општинско вијеће, односно скупштина општине.  

Састав иизборне комисије треба да одражава 

заступљеност конститутивних народа, укључујући и 

остале, водећи рачуна о последњем попису становништва 

спроведеном на државном нивоу.  

Састав изборне комисије треба да, у правилу, 

одражава равноправну заступљеност полова.  

 

Члан 4. 

Јавни оглас за именовање чланова Општинске 

изборне комисије Рудо чини саставни дио ове одлуке, а 

објавиће се у дневном листу „Глас Српске “, ТВ Рудо, 

интернет страници општине и огласној табли општине 

Рудо. 

Рок за подношење пријаве на јавни оглас је 8 

дана од дана последњег објављивања јавног огласа у 

једном од јавних гласила из става 1. овог члана. 

 

Члан 5. 

Поступак спровођења јавног огласа укључујући 

класификацију на оне који испуњавају услове и на оне 

који не испуњавају услове, интервју са кандидатима који 

испуњавају услове, сачињавање Ранг-листе кандидата са 

радослиједом кандидата према успјеху постигнутом на 

интервјуу, врши Комисија за спровођење поступка по 

Јавном огласу за именовање чланова Општинске изборне 

комисије Рудо, коју именује Скупштина општине Рудо. 

Конкурсна комисија, Скупштини општине 

подноси писани извјештај са свим релевантним подацима 

о кандидатима који су поднијели пријаву на Јавни оглас 

и Ранг-листом кандидата саредослиједом кандидата 

према успјеху постигнутом на интервјуу.  

 

Члан 6.  

 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за општу управу управу и друштвене дјелатности 

општине Рудо.  

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Рудо”. 

 

Број:01-022-113/21 

Датум:29.септембар 2021.год.  

              ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

4.................................................................... 
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи( „Службени гласник Републике Српске“број: 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. став 3, 4. и 5. Закона о 

статусу функционера јединица локалне 

самоуправе(„Службени гласник Републике Српске“број: 

06/05 и 98/13) и члана 36. став 2. Статута Општине Рудо 

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

8/21),Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.09.2021.године, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

о исплати накнаде потпредсједнику Скупштине 

општине  

 

 

Члан 1. 

Одобрава се исплата накнаде потпредсједнику 

Скупштине општине Рудо у висини нето плате 

предсједника Скупштине општине Рудо.    

 

Члан 2. 

 Исплата накнаде из члана 1. ове одлуке 

обрачунаће се и исплатити за период у којем је 

потпредсједник Скупштине општине обављао функцију 

предсједника Скупштине општине Рудо, односно за 

период од 02.08.2021.године до 21.08.2021.године.  

  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо,а за 

извршење ове одлуке задужује се начелник општине. 

 

Број:01-022-110/21 

Датум:29.септембар 2021.год.  

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

5.................................................................... 
 На основу члана 16. и 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.41/03) и члана  36. Статута општине 

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

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

дана 29.09.2021.године, донијела је 
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О Д Л У К У 

o расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора и чланова управног одбора  Локалне 

Развојне агенције Рудо 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање 

директора и чланова управног одбора Локалне развојне 

агенције Рудо. 

                        

Члан 2. 

Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо, ће након расписивања јавног конкурса 

провести поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава, обављање интервјуа, оцјену и 

предлагање кандидата за  именовање. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “ , дневном  листу „Глас 

Српске“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

Општи и посебни услови за избор и именовање 

чланова управног одбора у предузећима и установама 

чији је оснивач Скупштина општине Рудо, прописани су 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске „ бр.41/03), Одлуком о утврђивању 

критеријума за избор и именовање органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

1/04 и 7/11) и Статутом Локалне развојне агенције Рудо. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ". 

 

Број: 01-022-111/21     

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

На основу члана 16. и 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.41/03) и члана  36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021.године, донијела је 

  

 

О Д Л У К У 

o расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора  у ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо. 

                        

Члан 2. 

Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо, ће након расписивања јавног конкурса 

провести поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава, обављање интервјуа, оцјену и 

предлагање кандидата за  именовање. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “ , дневном  листу „Глас 

Српске“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

Општи и посебни услови за избор и именовање 

чланова управног одбора у предузећима и установама 

чији је оснивач Скупштина општине Рудо, прописани су 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске „ бр.41/03), Одлуком о утврђивању 

критеријума за избор и именовање органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

1/04 и 7/11) и Статутом ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ". 

 

Број: 01-022-112/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

На основу члана 39. Став 2. тачка 11. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 20. Став 3. 

Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник 

Републике Српске број: 124/11 и 100/17), и члана 36. 

Статута општине Рудо ( службени гласник општине Рудо 

број: 4/17, 8/17 и 8/21) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29. 09. 2021. године д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена 

комуналних услуга 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 

цијена комуналних услуга Комуналног предузећа 

„Услуга“ а.д. Рудо број:02/3-131/21  од 08.06.2021.године 

која је саставни дио ове одлуке.  
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Члан 2. 

 Корисницима права на мјесечну новчану помоћ 

и додатка за помоћ и његу другог лица код ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо, ратним војним инвалидима и 

породицама погинулих бораца обрачун комуналних 

услуга вршиће се по старом  цјеновнику утврђеном 

Закључцима Скупштине општине Рудо број:01-03-144/09 

од 27.05.2009.године и 01-013-011/14 од 

30.01.2014.године. 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“, а 

примјењиваће се од 01.10.2021.године. 

 

Број:01-022-108/21 

 Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

    „УСЛУГА“ а.д. РУДО 

Ул.Милоша Обилића 4а 

Број: 02/3-131/21 

Датум: 08.06.2021.године 

 

 На основу члана 52. Статута Комуналног 

предузећа „Услуга“ а.д. Рудо (Службени гласник 

Општине Рудо бр. 8/12), Надзорни одбор КП „Услуга“ 

а.д. Рудо на сједници одржаној 20. 05. 2021. године, 

донио је 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању цијена комуналних услуга 

 

Члан 1. 

Утврђује се повећање цијена комуналних услуга 

за основне дјелатности Предузећа у висини од 20%. 

 

Члан 2.  

 Нове, увећане цијене комуналних услуга 

износиле би:  

 А/ Цијена испоручене воде са градског водовода 

утврђује се по м3 и то по категорији потрошача. 

 

 Јед. 

мјере 

 

цијена 

I.КАТЕГОРИЈА 

ДОМАЋИНСТВА 

- Вода 

- Канализација… 50% од цијене л 

м3 утрошене воде 

- Одржавање водомјера –  ½ и ¾“ 

 

 

  м3 

  м3 

  

ком 

 

 

  0,72 

  0,36 

  

  0,90 

II. КАТЕГОРИЈА 

ПРАВНА ЛИЦА /Привреда, јавне 

установе и приватници/ 

-Вода 

-Канализација – 50% од цијене 1 м3 

утрошене воде 

-Одржавање водомјера ¾“ 

-Одржавање водомјера већих од ¾“ 

 

 

    

м3 

   

м3 

ком  

ком 

 

 

   

 1,80 

    

 0,90 

 1,90 

 9,00 

 Б. Цијена за услуге изношења и одвоза кућног 

смећа утврђује се од површине по категоријама 

корисника и паушално и то: 

 Јед. 

мјере 

цијен

а 

I.КАТЕГОРИЈА 

1. Домаћинства – градско подручје 

2.Домаћинства по МЗ паушално по 

домаћинству 

 

II. КАТЕГОРИЈА 

    Државна и јавна 

предузећа,општински органи и 

организације јавна предузећа и 

установе   

а/ Пословни простор /канцеларије/ 

д0 30 м2 

б/ Пословни простор /канцеларије/ 

преко 30 м2 

ц/болнице,школе,општина,спортске 

и културне установе  и хуманитарне 

организације 

 

 III. КАТЕГОРИЈА 

Трговинска предузећа и радње из 

области прехране 

         а/ Трговинске радње површине 

до 20 м2                                         

       б/ Трговинске радње површине 

од 20-30 м2 

       ц/ Трговинске радње површине 

од 30-40 м2 

       д/ Трговинске радње  површине 

од 40-50 м2 

       е/ Трговинске радње  површине 

од 5о-80 м2 

       ф/ Трговинске радње површине 

преко 80 м2 

 

       IV. КАТЕГОРИЈА 

 Угоститељска предузећа и локали 

из области туризма и  угоститељства 

       а/Угоститељски објекти 

површине до 20 м2  

       б/Угоститељски објекти 

површине од 20-30 м2                                                               

       ц/Угоститељски објекти 

површине од 30-40 м2 

       д/Угоститељски објекти 

површине од 40-50 м2 

       е/Угоститељски објекти 

површине од 50-80 м2  

       ф/Угоститељски објекти 

површине преко 80 м2 

       г/СЗР,бутици,киосци и 

сл...површине до 30 м2  

       х/СЗР,бутици,киосци и 

сл...површине преко 30 м2                     

             

   V. Коришћење депоније уз 

властити превоз 

 

   м2 

паушално 

 

 

 

 

      

 

 

паушално 

   

   м2 

   

   м2 

           

     

 

 

 

 

паушално 

 

паушално 

 

паушално 

 

паушално 

 

паушално 

     

     м2 

 

      

 

 

 

паушално 

 

паушално 

 

паушално 

 

паушално 

 

паушално 

   

      м2 

 

паушално 

       

      м2 

 

 

 

     м3 

 

 0,10 

 6,00 

  

 

 

 

   

 

 

17,00 

     

0,56          

 

 0,22 

 

 

 

 

 

   

29,00              

   

36,00 

   

43,00 

   

50,00 

   

57,00 

    

0,70 

    

     

    

 

 

29,00 

 

 6,00 

   

43,00 

    

50,00 

    

57,00 

      

0,70 

    

17,00 

      

0,56 

 

 

 

12,00 
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Члан 3.  

             Цијене из овог цијеновника су без ПДВ-а. 

 

Члан 4.  

 Остале цијене грађевинске оперативе се 

формирају по предрачуну и стању цијена улазних 

сировина на тржишту, односно по прихваћеној понуди. 

 

Члан 5.  

 Нове цијене ће се примјењивати од 01. 08. 2021. 

године, а по добијању сагласности од Скупштине 

општине. 

                                                                                                    

ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 

              Милош Буква с.р. 

8.................................................................. 
Ha основу члана 2.12 Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 23/01, 

07/02, 09/02, 20/02,25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,65/05, 

77/05, 11/06, 24/06,32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13,7/14,31/16 и 41/20), члана 7. тачка а) Упутства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и 

разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у БиХ (“Службени гласник БиХ” бр. 

29/18 и 36/19), члана 5. Одлуке о објављивању јавног 

огласа за именовање три члана општинске изборне 

комисије Рудо и  члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 29.09.2021. године донијела је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор 

чланова Општинске изборне комисије Рудо 

 

I 

У Комисију за избор чланова Општинске 

изборне комисије Рудо именују се: 

1. Пушоњић Слађана, предсједник 

2. Остојић Анђа, члан 

3. Никитовић Игор, члан 

4. Спасојевић Предраг, члан 

5. Пријовић Нинослав, члан 

 

II 

Задатак Конкурсне комисије је да спроведе 

поступак по Јавном огласу за именовање чланова 

Општинске изборне комисије Рудо који објави 

Скупштина града Рудо у складу са Изборним законом 

БиХ и Упутством о утврђивању квалификација, броја, 

именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини, што укључује разматрање приспјелих 

пријава на оглас, односно класификацију кандидата и 

обављање интервјуа са кандидатима који испуњавају 

услове Јавног огласа, након чега сачињава ранг-листу 

кандидата према успјеху постигнутом на интервјуу и 

исту доставља Скупштини општине Рудо. 

 

III 

Административно-техничке послове за потребе 

Конкурсне комисије обављаће Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности. 

 

IV 

Конкурсна Комисија се именује до окончања 

поступка именовања општинске изборне комисије Рудо.  

 

V 

  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Рудо”. 

 

Број:01-022-114/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

9.................................................................... 
На основу члана 6.став 5. Закона о социјалном 

становању Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“,  број 54/19) ,  члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („ Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16, 36/19),  и члана 36. Статута општине 

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

8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29. 09.2021.године, доноси: 

 

 

 

ОД Л У К У  

 О усвајању  Стратегије развоја социјалног 

становања општине Рудо за период 2021.-2031. година 

 

 

Члан 1. 

 Усваја се  Стратегија развоја социјалног 

становања општине Рудо за период 2021-2031.година. 

 

Члан 2 . 

   Саставни дио ове Одлуке је документ 

Стратегија развоја социјалног становања општине Рудо 

за период 2021.-2031.година. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

Број:01-022-107/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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УВОД 

Социјално становање у Републици Српској је дио стамбене политике Републике Српске, којим се на системски 

начин обезбјеђују услови за рјешавање стамбеног питања свим физичким лицима која из различитих, а првенствено 

економских, социјалних и здравствених разлога нису у могућности да самостално обезбиједе стамбено питање на 

тржишту, које би било достојно човјека. 

Имајући у виду значај локалне стамбене политике, општина Рудо је приступила изради Стратегије развоја 

социјалног становања у општини Рудо (2021-2031), као основног стратешког документа за њено формулисање, 

имплементацију и праћење напретка у спровођењу. 

Период након рата и миграције становништва посљедњих деценија, као и развој тржишне економије, у Босни и 

Херцеговини – земљи која је у транзицији, а самим тим и Републици Српској доводи до социјалног раслојавања, те до 

појаве сиромаштва. Куповина или закуп одређеног стана на тржишту недоступни су одређеном проценту породичних 

домаћинстава, због: малих прихода или зараде, привремене или трајне незапослености, здравствених проблема, треће 

старосне доби, младих људи који су материјално необезбијеђени на почетку заснивања породице или радног вијека. 

Економска рецесија додатно доприноси томе, тако да стамбене проблеме угрожених породица додатно пооштрава и 

умножава, повећавајући број угрожених физичких лица и породичних домаћинстава који немају ријешено стамбено 

питање. Технички развој и глобализација друштва су у сваком погледу становање ставили у контекст повећане 

угодности и сврсисходности у односу на претходно вријеме, те се становање испод одговарајућег стандарда не може 

сматрати прихватљивим, а ниски приходи додатно отежавају ситуацију многим породицама да дођу до одговарајућег 

стана на тржишту по приступачној цијени.
1
 

Након масовне приватизације стамбеног фонда у првој половини 2000. године у Босни и Херцеговини, а самим 

тим и Републици Српској, рјешавање стамбених потреба је препуштено тржишту, а најпожељнији облик становања је 

становање у властитом стану, што је за већину угроженог становништва недоступно. Многи грађани увиђају да и са 

просјечним примањима неће бити у могућности да купе стан, те да ће морати плаћати закуп по тржишним условима. 

Стратегија развоја социјалног становања у општини Рудо је кључни  стратешки документ који треба да подстакне и 

усмјери будући раст и стамбену политику социјалног становања у општини Рудо.Израђена је као оквир за дефинисање 

заједничких циљева и као одговор на изазове развоја општине Рудо и побољшање квалитета живота у општини. 

Све напријед наведено усмјерава неопходност за социјалним становањем и развојем ове области. 

1. УВОД У СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 

2.1. Појам и сврха социјалног становања 

     Социјално становање  је становање одређеног стандарда, који се уз подршку јавног сектора, обезбеђује физичким 

лицима која из различитих, а првенствено економских, социјалних и здравствених разлога, нису у могућности да 

самостално ријеше стамбено питање на тржишту.  

Социјално становање је од општег интереса за Републику Српску.Становање одређеног стандарда заснива се 

на начелима: 

1) економске доступности, 

2) правне сигурности, 

3) приступачности, 

4) заштите општег интереса, 

5) трајности и одрживости објеката, 

6) енергетске ефикасности, 

7) заштите здравља и животне средине и  

8) заштите од пожара и експлозивних материја. 

Стратегија развоја социјалног становања Републике Српске  доноси се ради обезбјеђивања услова за одрживи 

развој социјалног становања у Републици Српској. 

Социјално становање у Републици Српској обезбјеђује основне функције које се огледају у задовољењу 

стамбених потреба, уз подршку јавног сектора, физичким лицима који из различитих, а првенствено 

економских, социјалних или здравствених разлога, нису у могућности самостално да ријеше стамбено питање 

на тржишту. 
Социјално становање треба схватити у ширем контексту, јер се ради о помоћи и рјешавању стамбеног проблема не 

само угрожених социјалних категорија, већ и свих оних породица које у једном моменту из различитих материјалних 

и економских разлога дођу у ситуацију да себи не могу на тржишту обезбиједити стамбену јединицу и кров над 

главом који је достојан човјека, те због ниских прихода нису у могућности платити себи тржишну закупнину, а 

поготово испунити услове или дићи стамбени кредит.  

Сврха Стратегије:  

‒ повећање повољнијих стамбених рјешења; 

                                                 
1 Стратегија развоја социјалног становања РС (2020-2030. ) Службени гласник РС, бр. 80/20, стр.3 
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 ‒ проширење круга породичних домаћинстава као потенцијалних корисника који учествују у стамбеној 

потрошњи да би могли остварити право на овај вид становања; 

 ‒ стамбено збрињавање рањивих категорија, као и других категорија обихваћених овом стратегијом. 

 

Осим задовољења стамбених потреба рањивих и социјалних категорија, али и других лица која су се привремено 

задесила у лошем положају и побољшања стамбених услова одређеним категоријама становништва, смањиће се и 

лоши услови становања у градским насељима и повећаће се понуда стамбених јединица са нижом цијеном закупнине 

у односу на тржишну понуду, те ће се подстаћи развој неразвијених подручја стамбеном понудом.
2
 

2.2. Учесници процеса израде локалне стратегије социјалног становања 

У процес израде локалне стратегије социјалног становања општине Рудо укључена је Радна група, именована 

Рјешењем начелника општине Рудо број 02-07-10/20 од 27.11.2020. године, у саставу: 

- Младен Рађен – координатор Радне групе, 

- Зоран Ђуровић – члан и 

- Јелена Видаковић – члан. 

Задатак Радне групе био је израдити нацрт Стратегије развоја социјалног становања – локална стратегија општине 

Рудо у складу са Стратегијом развоја социјалног становања Републике Српске и важећим законским прописима који 

регулишу ову област.У процес израде стратегије биле су укључене институције и установе са подручја општине Рудо.  

2.3. Методологија израде стратегије 

Методологија за планирање развоја социјалног становања општине Рудо резултат је опсежних консултација, 

препорука радне групе за израду стратегије са представницима Владе РС, те је Радна група водила рачуна о 

усаглашености са Стратегијом развоја социјалног становања која је донесена на нивоу републике,   као и на који 

начин да се модел социјалног становања развије у општини Рудо ,те постане самоодржив. 

Цјелокупан приступ стратешког планирања, у којем су коришћени принципи интерактивног 

мултидисциплинарног приступа, укључује пет задатака/фаза.
3
 

Прва фаза – дијагностиковање је припремна фаза у којој се бавило истраживањем и потребема рјешавања 

стамбеног питања великог броја породичних домаћинстава путем социјалног становања, те је израђена стратешка 

анализа реалног профила и тренутног стања у општини Рудо. Овај задатак састојао се од активности прикупљања 

података, разговора и укључености битних учесника, транспарентности, анализе, рада у групама и слично.У другој 

фази се бавило израдом SWОТ анализе, која представља синтезу налаза о интерним и екстерним факторима који 

утичу на развој социјалног становања у општини Рудо У трећој фази дефинисана је визија развоја социјалног 

становања, укупно, који представља и крајњи циљ који се жели постићи на пољу развоја социјалног становања у 

општини Рудо. У четвртој фази дефинисани су оперативни стратешки циљеви и Акциони план, који 

представљају разраду визије социјалног становања. На основу стратешких циљева дефинисани су приоритетни 

циљеви, који се односе на специфичности социјалног становања, као и сви расположиви ресурси који могу 

допринијети развојном процесу социјалног становања.  

Мјере, односно пројекти служиће као инструменти за коришћење ресурса да би се остварио специфични циљ, 

те они спајају стратешки дио са оперативним дијелом Стратегије, нарочито када су у питању извори финансирања и 

очекивани резултати. 

Пета фаза – након дефинисаних стратешких циљева и мјера за њихово спровођење, прелази се у ову фазу 

праћења, евалуације и популаризације, чиме је завршен процес у изради Стратегије. 

Дијагностика

SWOT анализа

Визија

Операција

2

1

 
 

                                                 
2 Закон о социјалном становању Републике Српке 2019. Службени гласник РС број 54/19, члан 4. 
3 Стратегија развоја социјалног становања РС 2020-2030, Службени гласник РС, бр. 80/20, страна. 5.  

5

1

1 

4 
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2. ПРАВНИ ОСНОВ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

Правни основ за доношење локалне стратегије:   

 

- Закон о социјалном становању Републике Српске  

којим се уређује систем социјалног становања и друга питања од значаја за социјално становање у Републици Српској. 

Ступањем на снагу Закона о Републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), некадашње 

Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске престаје да ради, а послове преузима Републички 

секретаријат за расељена лица и миграције. Један од послова Секретаријата је да обезбиједи смјештај за социјално 

угрожено становништво по моделу социјалног становања и предложи мјере за уређење модела социјалног 

становања.Послове вршења надзора над имплементацијом закона врши Секретаријат за расељена лица и миграције РС 

у складу са овим Законом.Скупштина јединице локалне самоуправе доноси подзаконске акте: одлуку о висини 

закупнине, одлуку о субвенционисању закупнине, одлуку о фонду стамбених јединица социјалног становања, 

расписује јавни конкурс за додјелу стамбених јединица и сл.Начелник општине доноси правилник о начину 

управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања уз претходну сагласност секретаријата.
4
 

- Закон о социјалној заштити Републике Српске  

     Влада Републике Српске креира стамбене политике и политике социјалне заштите, а надлежност за политике 

социјалне заштите има Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске. Ангажмани центара за 

социјални рад подразумијевају припрему социјалне анамнезе неопходне приликом одабира корисника социјалног 

становања, те вођење евиденције корисника и њиховог статуса, што представља значајан извор информација за 

планирање будућих пројеката социјалног становања.  

- Закон о локалној самоуправи 

     Локалне заједнице у Републици Српској надлежне за усвајање програма развоја општине, усвајање урбанистичких 

планова, издвајање урбанистичких сагласности и одобрења за грађење, обезбјеђивање услова и обезбјеђивање начина 

изградње у области стамбено-комуналних дјелатности за прописивање правила одржавања реда у стамбеним 

зградама, увођење накнаде за етажне власнике. 

- Закон о уређењу простора и грађењу 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију надлежно је за стамбену изградњу и њено 

финансирање, а један од циљева овог министарстава је рјешавање стамбених проблема социјално угрожених 

категорија. 

 

- Закон о одржавању зграда   

 Oдлука о фонду стамбених јединица социјалног становања 

овом Одлуком се утврђује број расположивих и потребних стамбених јединица за категорије корисника социјалног 

становања, као и право власништва и располагања фондом стамбених јединица социјалног становања изграђених на 

подручју општине Рудо. 

 Одлука о висини закупнине за коришћење стамбених јединица социјалног становања, 

овом Одлуком се утврђује висина закупнине кориснику са којим је закључен уговор о закупу кориштења стамбене 

јединице социјалног становања, која се користи у сврху одрживог управљања и одржавања стамбених јединица 

социјалног становања. 

 

 Одлука о поступку субвенционисања закупнине,  

овом Одлуком се утврђује поступак остваривања права на субвенцију закупнине, потребна документација за 

остваривање права на субвенцију закупнине, корисици стамбених јединица социјалног становања у општини Рудо 

који имају право на субвенцију закупнине, висина стопе субвенције закупнине по категоријама корисника, као и 

изворе финансирања корисника тих права. 

Поступак испуњености општих и посебних услова прописан је Правилником о поступку додјеле стамбених јединица 

социјалног становања, док је висина закупнине утврђена Одлуком о висини закупнине, чији се трошкови могу 

субвенционисати. 

 Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања, број; 02-022-53/19 од 

16.12.2019.године, 

овим Правилником се прописује поступак утврђивања испуњености општих и посебних услова, начин утврђивања 

ранг-листе корисника, ради додјеле стамбених јединица социјалног становања на кориштење. 

 Правилник о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања, број: 02-022-

54/19 од 16.12.2019.године. 

овим Правилником се прописује начин управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања, начин 

обезбјеђивања сигурног и неометаног кориштења стамбених јединица, чување употребне и тржишне вриједности 

                                                 
4
 Закон о социјалном становању 2019.Службени гласник РС 54/19, члан 7,13,17,19 и 23. 
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стамбене јединице, старање о инвестиционом и текућем одржавању, вођење евиденције стамбених јединица и уговора 

о закупу, предузимање и других мјера с циљем домаћинског управљања стамбеним јединицама социјалног становања 

које су у власништву општине Рудо. 

3.1. Корисници, односно приоритетне циљне групе и услови за остваривање права на социјално становање 

 По утврђеној законској процедури у јединицама локалне самоуправе физичка лица која не могу себи купити 

стамбену јединицу по тржишним условима, подносе молбу за кориштење стамбене јединице јединици локалне 

самоуправе на чијем подручју су пријављена, а испуњавају формално-правне, социјалне и економске услове.  

Право на додјелу стамбене јединице на кориштење имају физичка лица која испуњавају опште услове: да су 

држављани Републике и Босне и Херцеговине или страни држављани који имају дозволу за привремени или стални 

боравак у Републици, да имају пријављено пребивалиште или боравиште у јединици локалне самоуправе у којој 

остварују право на стамбену јединицу, најмање три године непрекидно у тренутку расписивања јавног конкурса, да 

немају у посједу или власништву непокретност на територији Босне и Херцеговине, или је она неусловна за живот у 

смислу непостојања електроинсталација, водоводних и санитарних инсталација и пријетња је по здравље или стамбена 

јединица није одговарајуће површине с обзиром на број чланова породичног домаћинства, да мјесечни приходи по 

члану домаћинства не прелазе износ од 35% просјечне нето плате остварене у Републици у претходној години. 

Предложеним законским рјешењима стамбено збрињавање је усмјерено на сва физичка лица која испуњавају 

опште услове за остваривање овог права, а првенствено на младе и младе брачне парове до 35 година, лица са 

дефицитарним занимањима, рањиве категорије као што су расељена лица и избјеглице, демобилисане борце, ратне 

војне инвалиде од пете до десете категорије, повратнике по споразуму о реадмисији, жртве ратне тортуре, самохране 

родитеље, породице са троје и више дјеце, младе без родитељског старања, кориснике права која им припадају на 

основу закона којим се прописује социјална заштита, као што су материјално необезбијеђена и за рад неспособна 

лица, лица са инвалидитетом, старија лица без породичног старања, жртве насиља у породици и друга лица у складу 

са законом. 

3.2.  Самоодрживост модела социјалног становања 

Основни постулати одрживог система социјалног становања су: дефинисање својине над стамбеним 

јединицама, начин коришћења и утврђивaња категорија корисника и услов за коришћење расположивих стамбeних 

јединица, те управљања и одржавања фонда стамбених јединица социјалног становања у општини Рудо. Закупнина 

представља главни фактор стабилности овог модела у општини Рудо. 

3.2.1. Својина 

Да би се створиле реалне претпоставке за самоодрживост система социјалног становања, неопходно је 

ријешити питања својине. У складу са законским прописима власник стамбених јединица социјалног становања у 

општини Рудо је општина Рудо, на чијем подручју су изграђене стамбене јединице, које се не могу отуђивати и 

стављати под хипотеку. 

Власник води бригу о броју расположивих и потребних стамбених јединица, те је дужан да обезбиједи 

сигурно и неометано њихово коришћење и да се брине о инвестиционом и текућем одржавању и чувању тржишне 

вриједности стамбених јединица, као и да закључује и води евиденцију уговора о закупу, што је регулисано законским 

прописима.  

Права и обавезе општине Рудо, као власника стамбених јединица изграђених на њеном подручју, које се 

односе на управљање и одржавање, подразумијевају осигурање стамбених јединица приступачним и одговарајућим за 

становање у складу са законским прописима, уз одговарајуће управљање у складу са потребама корисника. 

3.2.2. Управљање  

Управљање је шири појам од одржавања јер обухвата и институт одржавања, а по својој дефиницији 

представља обезбјеђење спровођења потребних активности од власника, у сврху располагања стамбеним јединицама, 

начином који је предвиђен и дефинисан.  

Управљање представља низ континуираних административних, финансијских и техничких послова као што 

су: одржавање зграде као цјелине и заједничких дијелова зграде, одлучивање о осигурању и кориштењу финансијских 

средстава, осигурање кориштења зграде и друга питања од значаја за управљање зградом попут: 

 

 ‒ повјеравања/преузимања послова управљања зградом,  

‒ израде записника о преузимању зграде на управљање,  

‒ закључивања уговора о закупу,  

‒ субвенционисања становања,  

‒ отварања рачуна за предвидиве трошкове управљања и одржавања, на који се  уплаћује закупнина,  

‒ праћења прихода и расхода, 

‒ евидентирања свих интервенција на објекту,  

‒ формирања комисије за утврђивање грађевинског стања објекта, 

 ‒ израде и реализације годишњег програма управљања, одржавања и побољшања зграде, као и предвидивих 

трошкова и финансијског оптерећења,  

‒ израде годишњег (кварталног) извјештаја о управљању и одржавању зграде,  
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‒ доношења одлуке о кућном реду,  

‒ поступања по налогу надлежних инспекцијских органа,  

‒ надзора, 

 ‒ мониторинга и другиx корисних послова.  

Становање одговарајућег стандарда заснива се на начелима економске доступности, правне сигурности, 

приступачности, заштите општег интереса, трајности и одрживости објекта, енергетске ефикасности, заштите здравља 

и животне средине и заштите од пожара и експлозивних материја.
5
 

3.2.3. Одржавање  

У послове одржавања, у зависности од њихове природе, обима и динамике извођења, спадају:  

‒ редовно/текуће одржавање (извођење радова ради спречавања оштећења која настају употребом зграде 

или ради отклањања тих оштећења, редовно техничко одржавање, као што су редован преглед разних инсталација и 

уређаја, те хигијена и одржавање зеленила ради задовољавајућег нивоа употребљивости зграде, све у у складу са 

законским прописима – Правилник о начину и одржавању стамбених јединица социјалног становања), 

‒ инвестиционо одржавање (подразумијева веће поправке или преправке и замјену уређаја, инсталација и 

дијелова зграде, попут крова, фасаде, столарије да би се објекти у корисном периоду трајања могли нормално 

користити за становање, а обим радова, рокове извођења, те финансијска средства, власници планирају кроз посебан 

програм инвестиционог одржавања у складу са законским прописима – Правилник о начину и одржавању стамбених 

јединица социјалног становања), 

 ‒ хитне поправке (радови на спречавању и отклањању узрока непосредне опасности по живот и здравље 

људи у објекту, или поред њега у домету опасности, као и непосредне опасности за оштећење имовине, који се изводе 

без одгађања – радови хитне интервенције: оштећења и пуцања водоводне и канализационе инсталације, оштећења и 

пуцања централног гријања котловнице, топлотне измјењивачке подстанице и пумпне станице централног гријања 

које су у заједничком власништву, прокишњавање, односно продирање воде и других атмосферских падавина у зграду 

када малтер и други дијелови фасадних облога и крова угрожавају сигурност, те оштећења на балкону, тераси, лођи и 

степеништу и других дијелова зграде, ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта, квар на гасној инсталацији, 

зачепљење канализационе мреже, постојање опасности од поплаве пожара и слично),  

‒ нужне поправке (радови на отклањању оштећења на објекту која представљају опасности за живот и 

здравље људи – радови нужне поправке: санација кровне конструкције, носивих зидова, међуспратне конструкције и 

темеља, санације димњака, димоводних и вентилационих канала, санације фасаде, изолација темеља, зидова, подова и 

слично) и 

 ‒ поправке послије природне непогоде или усљед више силе (у циљу санације посљедица насталих усљед 

природне непогоде или више силе на заједничким дијеловима зграде и становима, у складу са планом санације 

посљедица које израђује надлежни орган власти). 

 Корисник/закупац је обавезан да одржава властити стан, а активности да прилагоди кућном реду у згради. 

Одржавање представља извршавање одређених послова ради очувања затечених вриједности стана, односно зграде 

као цјелине. Дужност станара је да се брину и одржавају у исправном стању стан који користе, на начин да другим 

станарима не узрокују штету. Станари имају право да неометано користе заједничке дијелове зграде без повређивања 

права осталих корисника.  

Корисник стана обавезан је да: одржава стан који користи, користи стан у складу са кућним редом, одобри 

овлаштеном лицу улазак у стан ради спречавања штете на другим становима, односно заједничким просторијама или 

ради хитног одржавања заједничких дијелова зграде. Корисник стана одговара за штету насталу због небриге или 

неодржавања стана. 

3.2.4. Закупнина 

За кориштење стамбене јединице плаћа се закупнина која служи у сврху управљања и одржавања стамбених 

јединица. Закупнина се редовно и обавезно плаћа, а уколико корисник стамбене јединице није у могућности да измири 

обавезу плаћања, омогућена му је субвенција закупнине од власника, уколико испуњава услове прописане законским 

прописима. 

 Закупнина је новчани износ који закупац/корисник стамбене јединице плаћа закуподавцу/власнику на основу 

уговора о закупу стамбене јединице. Уговором о закупу стамбене јединице, који се доноси у писаној форми, уређују 

се међусобни односи уговорних страна у складу са Законом о социјалном становању Републике Српске и законским 

прописима којима се уређују облигациони односи.  

Скупштина општине Рудо  донијела је Одлуку о висини закупнине, уз претходну сагласност Републичког 

секретаријата за расељена лица и миграције. Приликом утврђивања висине закупнине узети су  у обзир тип стамбене 

јединице, зона стамбене јединице, коефицијент погодности, трошкови осигурања од основних ризика, као и трошкови 

амортизације, управљања, одржавања заједничких дијелова зграде, осигурање и ризик наплате. Трошкови комуналних 

                                                 
5 Закон о социјалном становању РС 2019. Службени гласник РС 54/19, члан 2. став 3.  
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услуга, као трошкови становања, не улазе у цијену закупнине. Закупнина се уплаћује на посебан рачун општине Рудо. 

Трошкови закупнине за кориштење стамбених јединица могу се субвенционисати. 

Најугроженијим категоријама становништва моћи ће се субвенционисати закупнина коју корисници треба да 

плаћају за стамбене јединице које користе. Право на субвенцију закупа могу остварити корисници који испуњавају 

опште услове прописане Законом, а налазе се у стању социјалне потребе, који немају никаква новчана примања или 

им приходи не прелазе износ од 20% просјечне нето плате запослених у Републици Српској за претходну годину по 

члану домаћинства у складу са одговарајућом одлуком о поступку субвенционисања закупнине. 
6
 

Уколико се закупнина не би редовно плаћала (на посебан рачун и преносила из године у годину и на тај начин 

акумулирала), систем социјалног становања не би био дугорочно одржив.  

 

3. ДРУШТВЕНО – ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА СТАЊА 

4.1. Друштвено – економска анализа стања општине Рудо 

4.1.1. Геостратешки положај  

Територија општине Рудо се налази на тромеђи Републике Српске, Србије и Црне Горе. Граничи се са 

општинама из Републике Српске: Вишеград, Рогатица, Ново Горажде и Чајниче и општинама које припадају Србији: 

Прибој и Чајетина. Земљиште је изразито брдско-планинско са селима која су разбацана и испресијецана планинским 

превојима. Геостратешки положај општине је повољан, јер је комуникацијски добро повезана са Сарајевом и 

Источним Сарајевом и са сусједним државама са којима се граничи. Удаљености од значајнијих центара су: Бања 

Лука – 350 km, Сарајево – 130 km, Београд – 300 km. 

Подаци о самој општини Рудо: површина општине је 344 km2. На подручју општине се налазе 89 насељених 

мјеста организованих у 10 мјесних заједница. Број становника према попису из 2013. године је износио 7.578 у 2.847 

домаћинстава. Просјечна густина насељености је 22 становника по км2 са највећпм густином насељености у самом 

граду Рудо. Сам град Рудо се налази на брдско-планинском крају доњег тока ријеке Лим, двадесетак километара прије 

његовог ушћа у Дрину. Кроз територију општине, Лим протиче у дужини око 30 km а већим дијелом протиче кроз 

насељена мјеста. Kорито је једним дијелом веома стрмо и неприступачно. 

 Како је већ наведено, према географским карактеристикама општина Рудо и околина припадају највећим 

дијелпм брдско-планинском појасу, а крајеви око ријеке Лим, низијском (котлинском) појасу.  

Геоморфолошки ово је врло хетерогена област, која заузима дио слива ријеке Лим, тј. обухвата падине 

планинских масива и једним дијелом алувијалне равни и терасе. Геолошкопетрографски је изграђена од алувијалних 

седимената, палеозојских пјешчара и шкриљаца и мањим дијелом магматских стијена. Земљишта претежно припадају 

класи камбишних, која су средње дубока, често скелетна, подложна ерозији.  

Подручје општине Рудо има разноврсну геолошку грађу и специфичну старост стијена. Стијене по својој  

геолошкој старости припадају различитим формацијама. Највище су заступљени седименти, серпентини, карбонатне 

стијене, магматске стијене итд. Иначе, према геолошкој грађи, овај крај припада динарској области дубоког и 

покривеног крша. Највише има тријаских кречњака заступљених на Градини, Вучевици и Тмору. Долинске равни и 

простори око ријеке Лим, прекривени су делувијалним и алувијалним седиментима. 

У рељефу општине Рудо се издвајају три основна макро облика: – ријечне долине Лима и Увца (355 mnm) – 

висоравни и побрђа (900-1200 mnm ) – планине (до 1500 mnm). Долина Лима пружа се правцем истокзапад. Ту су 

смјештене веће рељефне цјелине, поља настала у проширењима сложене котлине ријеке Лим: увачко, миочко, 

устибарско, старо рудо, цикотско, обрвенско и мрсовачко, док је већи дио поља у Стргачини потопљен водом 

изградњом вишеградске хидроелектране.   

Бројна су побрђа и висоравни. Једна од највећих је Раванци, на планини Варда. Основни печат рељефа дале су 

високе планине, које се углавном пружају рубним дијеловима општине, а истичу се Вучевица (1492), Варда (1389), 

Тмор (1280), те обронци Старовлашких планина, чији се врхови налазе у сусједним општинама Прибој, Чајетина и 

Чајниче.  

Дакле може се закључити да рељеф општине има изразито планински карактер, који пресјецају долине Лима 

и Увца. Такође се одликује великпм рашчлањенощћу, како вертикалном тако и хоризонталном, што поспјешује 

ерозију тла те појаву клизишта и одрона. 

4.1.2. Становништво 

4.1.2.1.  УКУПАН БРОЈ СТАНОВНИКА  

Општина Рудо се простире на површини од 344 км2. Састоји се од 10 мјесних заједница и од мреже од 89 

насеља што Рудо чини разуђеном општином. Према подацима из последњег службеног пописа становништва из 2013. 

године, на подручју општине Рудо живи 7.578 становника. Већину становника чине Срби (92%), мали проценат су 

                                                 
6 Одлука о поступку субвенционисања закупнине (2019) Службени гласник општине Рудо број 10/19, члан 3. 
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Бошњаци (7,5%) и јако мали проценат су Хрвати и „остали“ (0,4%). Становништво живи у 2.847 домаћинства са 

просјечно 2,66 чланова. Просјечна густина насељености износи 22 ст/km², што је испод просјека Републике Српске.  

Према попису из 1991. године на територији општине живјело је 11.572 становника различите етничке 

припадности са доминантним српским становништвом и становништвом православне вјероисповести, које је у 

укупној структури износило 71%.               У односу на претходни попис становништва евидентан је пад броја 

становника и промјена у проценту заступљености одређених етничких гурпа у укупној структури. Промјене у односу 

на последњи попис дјелимично су последица ратног сукоба (1992-1995) и транзиције која је највище погодила рурална 

подручја у источном дијелу Републике Српске. 

 Ако се посматра број становника на дужи временски период према подацима са 6 пописа који су одржани у 

овој општини, од 1953. године све до 1971. биљежио се благи пораст становништва. Међутим, почев од 1981. године 

биљежи се смањење броја становника, щто се може довести у везу са економским миграцијама јер је у то вријеме 

становништво из мање развијених руралних општина одлазило у мјеста са бољим условима за живот. 

4.1.2.2. СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 

Уколико се посматра последњи званичан попис становника, општина Рудо има доста уједначен однос између 

полова. Мущкарци чине незнатно већи дио популације (50,56%) у односу на жене. Полна структура укупног броја 

становника општине Рудо није се значајније мијењала ни 20 година уназад. Примјетно је да је тај однос у корист 

мущке популације што генерално није случај у Републици Српској, гдје је женска популација кроз године бројнија у 

одређеном проценту (51,14%). 

Просјечна старост становништва општине Рудо је 44,33 годинe, што је лошије од просјечне старости у РС која 

износи 41,72. Просјечна старост мушког становнищтва је 42,96 година а жена 45,74 што општину Рудо сврстава у ред 

општина са неповољном старосном структуром. Више од 33,8 % становника припада старосној групи од 45 до 65 

година. Слично као и у сусједним општинама (Рогатица и Вищеград), посматрајући старосну структуру, најбројнија су 

лица старости од 45-65 година, који представљају категорију која се приближава крају радног вијека. Проценат 

учещћа појединих категорија није значајније промијењен у односу на претходне године. Млади старости од 15 до 30 

година чине само 16,35% из разлога што они обично након завршене средње школе одлазе у веће центре (Београд, 

Нови Сад, Источно Сарајево, Бања Луку) ради наставка школовања. 

Повратничку популацију чине Бошњаци на које од укупног броја становника према последњем попису отпада 

7,57%. Улажу се велики напори на обнављању инфраструктуре, вјерских објеката, изградњи путева али и на 

обезбјеђивању других услова за несметан живот повратничке популације. Све је то утицало да Рудо буде препознато 

као општина која промовише инклузију и повратак. У градском подручју повратници су интегрисани у свакодневни 

живот ове општине. У склопу скупштине имају своје представнике а активни су и у склопу мјесних заједница, посебно 

у МЗ Стргачина коју већински насељава повратничка популација. Опщтина Рудо је осигурала услове за организацију 

вјерске исламске наставе коју похађају дјеца повратници. Сваке године из буџета се издвајају средства за набавку 

уџбеника за дјецу повратнике као и средства за исламску вјерску заједницу. 

 

 

4.1.2.3.  ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД СТАНОВНИШТВА 

Мрежа насеља на простору општине Рудо одликује се високом разноврснощћу у погледу величине, 

морфологије, генезе и функције. Већ је наведено да према подацима из последњег службеног пописа становништва из 

2013. године општина Рудо има 7578 становника, који живе у 89 насељених мјеста. Подручје општине Рудо је 

административно подијељено у 10 мјесних заједница, од којих је 9 руралних, и једна урбана. Постојећа мрежа насеља 

је консеквенца неравномјерне насељености и концентрације становништва. Изражен је одлив становника из цијеле 

општине Рудо у друге крајеве Републике Српске и друге државе. 

 Због велике разуђености општине (удаљеност између појединих мјесних заједница досеже и до 50 км), 

становници су развили своје мјесне заједнице и направили мање центре, услед чега није било потребе за мигрирањем 

ка урбаном центру. 
7
 

4.3.3. Расположиви развојни ресурси  

 Општински развојни тим за сектор економског развоја размотрио је тренутно стање привреде на подручју 

опптине користећи се расположивим подацима из социо-економске анализе и на основу утврђених стратешких фокуса 

за даљи економски раст установио следеће секторске циљеве економског развоја општине Рудо, који може бити од 

значаја и за развој стратегије социјалног становања
8
 

                                                 
7 Стратегија развоја општине Рудо 2018-2027, Службени гласник општине Рудо, број 12/18, страна 9 
8
 Стратегија развоја општине Рудо 2018-2027, Службени гласник општине Рудо, број 12/18, страна 99-100 
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Секторски циљ Очекивани исход Индикатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

Исход 1: До 2022.године повећан 

обим пољопривредне производње 

за 30% у односу на 2016. 

Исход 2: До 2022.године повећан 

приход у пољопривредној 

производњи за 30% у односу  на 

2016.годину 

Исход 3: До 2022.године повећан 

извоз пољопривредних производа 

за 30% у односу на 2016. 

Исход 4: До 2022.године за 10% 

повећан број регистрованих 

пословних субјеката у 

пољопривреди у односу на 

2016.годину 

Индикатор 1: Произведене 

количине воћа, поврћа и млијека 

Индикатор 2: Процјена укупног 

прихода оствареног у пољопривреди 

Индикатор 3: Подаци о годишњем 

извозу пољопривредних производа 

Индикатор 4: Број регистрованих 

пољопривредних газдинстава, 

предузетника и привредних 

друштава у пољопривреди 

 

 

 

1. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Исход 1: До 2022.године повећан 

број туриста/посјетилаца за 30% у 

односу на 2016.годину 

Исход 2: До 2022.године повећан 

број ноћења за 30% у односу на 

2016.годину 

Индикатор 1: Број евидентираних 

посјетилаца/туриста на подручју 

општине Рудо 

Индикатор 2: Број евидентираних 

ноћења на подручју општине Рудо 

2. ПОДСТИЦАЊЕ  

ЗАПОШЉАВАЊА И 

РАЗВОЈ  

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Исход 1: До 2022.године повећан 

број регистрованих предузетника 

за 10% у односу на 2016.годину 

Исход 2: До 2022.године кроз 

пројекте и општинске подстицајне 

мјере запослено најмање 50 лица 

са евиденције бироа за 

запошљавање 

Индикатор 1: Број регистрованих 

предузетничких радњи 

Индикатор 2: Број запослених са 

евиденције бироа за запошљавање 

кроз пројекте и општинске 

подстицајне мјере 

 

Најважнији природни ресурси су:  

- пољопривредно земљиште, ради се о ресурсу чијим се одговарајућим коришћењем може постићи задовољавање 

основних потреба у храни, независно од увоза, што је важна стратешка позиција и развојна претпоставка, 

- грађевинско земљиште је основни ресурс на коме се развија грађевинарство, а његова правилна и рационална 

употреба је битна претпоставка одрживог развоја, на добробит садашње генерације и будућих генерација. 

Социоекономска анализа је показала да је у планирању простора у Републици Српској потребан много разумнији 

однос и правилно вредновање овог ресурса, како из аспекта ренте, тако и из аспекта усклађивања законског оквира 

заједничког утицаја територијално-економског развоја у простору.52 Планирање простора јесте промишљена 

употреба ресурса природног простора и оних које је створио човјек, са јасном визијом за рационалну употребу и 

дугорочно одрживе развојне ефекте, 

- шумски ресурси, с једне стране обезбјеђују биолошке предуслове за здравију животну средину, а у економском 

смислу представљају основу за индустрију прераде дрвета. Шуме су битне и за еколошке, заштитне, 

туристичкорекреативне, здравствене, културне и друге услуге. Геоморфолошка и просторна разноликост шумског 

екосистема Републике Српске се одликује израженим биодиверзитетом флоре и ловне фауне, који има запажен ниво 
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вриједности, ријеткости и ендемичности, са највећим степеном биолошке разноликости у Европи (0,8). Укупна 

површина обраслог и необраслог шумског земљишта којим газдује Шумско газдинство «Рудо» је 19.260 ха, 

- водни ресурси, токови ријека које протичу кроз општину Рудо, Увац и Лим, значајан су потенцијал за потребе 

привреде.  

4.1.4. Социјално стање и услуге социјалне заштите  

Социјална заштита је један од битних показатеља којим се може сагледати социо-економска ситуација становништва у 

Републици Српској. Корисници социјалне заштите на подручју општине Рудо су појединци, чланови породице и 

породица у цјелини, који остварују права и услуге у складу са Законом о социјалној заштити. Према статистичким 

подацима Центра за социјални рад Рудо укупан број корисника основних права из Закона о социјалној заштити је 

549,од чега је: 

‒ Укупан број лица код којих је процијењена неспособност за рад – 6 лица (5 мушкараца и 1 жена), 

‒ Укупан број лица смјештених у установу социјалне заштите –  5 лица,  

‒ Укупан број корисника једнократне новчане помоћи – укупно 128 корисника,  

‒ Укупан број корисника новчане помоћи – 109 корисника,  

‒ Број жртава насиља у породици пријављених Центру за социјални рад – 2 жене од 18-65 година, 

‒ Старија лица (преко 65 година) у хранитељским породицама – 1 лице 

‒ Укупан број дјеце без родитељског старања – 5 (петоро) дјеце (3 дјечака и 2 дјевојчице),  

‒ У вези са основним правима из Закона о социјалној заштити, која се односе на лица са инвалидитетом, 

подаци су сљедећи:  

 Додатак за помоћ и његу другог лица – 253корисника, 

 Лична инвалиднина 32 лица ( 8 малољетни и 24 пунољетни). 

4. ПОСТОЈЕЋИ ФОНД СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ОПШТИНИ РУДО 

 

       Фонд расположивих стамбених јединица социјалног становања општине Рудо чини једна стамбена зграда 

социјалног становања са 10 станова у улици Краља Петра I Ослободиоца, која је изграђена у оквиру ЦЕБ 2 пројекта од 

стране Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске и општине Рудо, као и два једнособна стана у 

баракама у улици Палих Српских бораца и улици 12.Јули. Напријед наведене стамбене јединице  су  тренутно 

попуњене тј.  додјељене  социјалним категоријама становништва и уврштене су у Фонд стамбених јединица 

социјалног становања. 

Одлуком о фонду стамбених јединица социјалног становања општине Рудо,број:01-022-62/19 од 25.12.2019.године 

утврђен је број расположивих и потребних стамбених јединица за категорије корисника социјалног становања. Другим 

подзаконским актима(наведеним у поглављу 3 ове Стратегије) утврђен је и детаљно дефинисан поступак додјеле 

стамбених јединица, начин управљања и одржавања стамбених јединица, поступак субвенционисања закупнине, као и 

висина закупнине за коришћење стамбених јединица социјалног становања. 

Поред наведеног броја стамбених јединица  у насељу Гојава  налази се 8  станова од чега су 4 стана у власништву 

општине Рудо , 4 стана користи Републички секретаријат за расељена лица и миграције за смјештај својих корисника 

(не располажемо информацијама да ли ће ови станови у складу са Законом о приватизацији државних станова  ићи у 

откуп). 

 

 

 

 
                            Стамбена зграда социјалног становања у улици Краља Петра I Ослободиоца 
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                                        Стамбена зграда социјалног становања у Гојави  

 

 

 

 
 

                                                       Улица 12. Јули, баракa социјалног становања 

 

 
 

 

Улица Палих Српских бораца, баракa социјалног становања 
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5.1. Анализа резултата истаживања 

 

      Према  анализи резултата истраживања, добијених од релевантних установа и институција на подручју општине 

Рудо, у поступку израде ове Стратегије дошло се до сљедећих података: на евиденцији завода за запошљавање у 

Рудом  налази се око  1078 незапослених лица; број расељених лица је 179 из 63 породице; број корисника права из 

области борачко-инвалидске заштите је 1465.Анализа тренутног стања и потреба грађана из области социјалног 

становања вршена је на основу попуњавања упитника од стране Центра за социјални рад и општине Рудо који су се 

односили на сљедеће: 

1.Шта је у општини Рудо урађено у вези са рјешавањем проблематике социјалног становања? 

2.Број лица у стању социјалне потребе? 

3.Категорије становништва у стању социјалне потребе? 

4.На који начин институција тј.општина Рудо добија податке о лицима у стању социјалне потребе? 

5.Који стратешки документи постоје у општини Рудо? 

6.Да ли је у општини Рудо пописан фонд стамбених јединица и са којим бројем стамбених јединица општина 

располаже? 

7.Да ли постоје стамбене јединице које би се могле укључити у фонд јединица социјалног становања? 

8.Да ли постоје и које су врсте субвенција за становање од стране општине? 

9.Број стамбених јединица изграђених средствима Владе РС? 

10.Да ли у општини Рудо постоје и други облици стамбеног збрињавања? 

11.Која права из области социјалне заштите остварују грађани? 

12.Да ли Центар за социјални рад врши и неке друге облике субвенционисања? 

13.Да ли постоје случајеви суфинансирања трошкова поправке приватних кућа соц.угроженим категоријама? 

14.Број породица које живе у неусловном смјештају? 

15.Најчешћи проблеми у вези са рјешавањем имовинско-правних односа ? 

16.Да ли се врше новчане и натуралне субвенције комуналних трошкова? 

17.Да ли се врше субвенције стамбене закупнине? 

18.Да ли постоје подстицаји приликом изградње стамбених објеката? 

19.Који би био оптималан број стамбених јединица у општини Рудо за задовољавање потреба социјалног становања? 

20.Број лица која живе у неусловним стамбеним објектима? 

21.Број стамбено не обезбјеђених лица из категорије повратника избјеглих и расељених лица и лица из породица 

погинулих бораца? 

 

    Везано за рјешавање проблема социјалног становања може се рећи да је  у  оквиру пројекта ЦЕБ 2  од стране 

Републичког секретаријата за избјеглице и расељена лица РС и општине Рудо изграђена стамбена зграда са 10 станова 

који су уврштени у фонд јединица социјалног становања у којој су смјештене социјално угрожене породице. Поред 

ове зграде општина Рудо располаже са још 6 станова који су такође дати на коришћење социјално угроженим 

категоријама становништва а односе се на самохране родитеље, лица старија од 70 година која живе сама, ратне војне 

инвалиде, демобилисане борце и др. Општина Рудо као изразито неразвијена општина  тренутно не располаже 

додатним стамбеним  јединицама које би се могле укључити у фонд јединица социјалног становања а у претходном 

периоду није било нових захтјева за рјешавање стамбеног питања социјално угрожених категорија. 

У наредном периоду општина Рудо укључиће се у рјешавање питања стамбеног збрињавања  једног лица из категорије 

породица погинулих бораца. Податке о лицима у стању социјалне потребе општина добија искључиво од Центра за 

социјални рад, Општинске борачке организације, Црвеног крста ,Одсјека борачко инвалидске заштите и сл.Општина 

Рудо има усвојене подзаконске акте којима је регулисан поступак субвенционисања закупнине као и сам поступак 

додјеле јединица из Фонда социјалног становања.У поглављу 4.1.4. ове Стратегије наведена су права из области 

социјалне заштите која грађани остварују. Поред ових права Општина Рудо и Центар за социјални рад врше и друге 

облике помоћи социјално угроженим категоријама становништва кроз додјелу једнократних новчаних помоћи ( 

поправке приватних кућа, субвенционисање основних комуналнихтрошкова и сл.). Приликом изградње стамбених 

објеката врше се субвенције такође додјелом новчаних помоћи из буџета социјално угроженим категоријама 

становништва и као и избјеглим и расељеним лицима и повратницима. Наведене категорије становништва ослобођене 

су обавезе плаћања свих општинских административних такси. 

 

 

6.SWOT АНАЛИЗА 

Као синтеза свих наведених активности, анализа и истраживања у SWOT анализи је приказано тренутно 

стање система социјалног становања у општини Рудо. Овако дефинисана SWOT анализа, заједно са анализом 

тренутне ситуације, даје и основне елементе за дефинисање стратешких циљева. Ова анализа треба да буде основ за 

креирање циљева развоја система социјалног становања. 
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                                           Синтеза оцјена стања кроз  SWOT анализу 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Усвојени подзаконски акти – одлуке и 

правилници; 

 Примјена Закона о социјалном становању 

– треба омогућити Влади и јединицама 

локалне самоуправе рјешавање 

стамбених проблема грађана који на 

тржишту не могу ријешити стамбено 

питање, са посебним фокусом на угрожене 

категорије становништва; 

 Богатство природних ресурса, попут 

обрадивих површина и слично; 

 Положај општине Рудо и традиција у 

привреди и култури; 

 Социјална заштита уређена кроз законску 

регулативу, стратегије и правилнике;. 

 Неповољна демографска кретања, што је 

посебно изражено у нашој општини као 

пограничној; 

 Недовољан фонд стамбених јединица 

социјалног становања; 

 Недостатак људских ресурса за припрему и 

управљање пројектима, као недовољно 

ефикасна администрација у општинској управи 

са једне стране, а са друге стране непостојање 

систематизованих радних мјеста у јединицама 

локалне самоуправе који ће се бавити 

питањима социјалног становања; 

 Оптерећење јединице локалне самоуправе 

социјалним потребама становништва; 

 Занемариво мали стаммбени фонд у јавној 

својини за издавање у закуп по повољним 

условима; 

 Недостатак финансијских средстава у буџету за 

спровођење стамбених програма за 

најсиромашније и измирење обавеза према свим 

категоријама корисника социјалне заштите; 

 Ограничена средства и инструменти који би 

стимулисали сарадњу јединица локалне 

самоуправе на заједничким пројектима; 

 Споро рјешавање имовинско правних односа; 

 Висока стопа незапослености; 

 Недостатак радне снаге, дефицитарна 

занимања; 

 Могуће злоупотребе социјалног становања; 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 Доношење стратешких развојних 

докумената; 

 Едукација шире јавности о значају 

социјалног становања; 

 Развијање перспективних области: 

пољопривреда, туризам; 

 Оживљавање привредног развоја; 

 Креирање предуслова за долазак нових 

инвеститора; 

 Јачање сарадње са дијаспором; 

 Увећање фонда стамбених јединица 

социјалног становања (нове стамбене 

јединице, адаптација старих, доградња 

постојећих); 

 Израда свеобухватне стамбене стратегије; 

 Општа економска ситуација и актуелне 

регионалне прилике; 

 Недовољан политички интерес за развој 

социјалног становања; 

 Даљи пад животног стандарда, нивоа зарада, 

незапосленост и поремећаји у тржишту рада; 

 Поремећај у демографској структури 

 становништва; 

 Недостатак радних мјеста; 

 Неријешени имовинско-правни односи; 

 Повећан однос морталитета у односу на 

наталитет; 

 Недостатак финансијских средства; 

 Миграције становништва и све израженија 

неравнотежа урбаних и руралних подручја; 

7.ВИЗИЈА 

Локална стратегија социјалног становања општине Рудо треба да послужи као основ по којем ће се развијати 

систем социјалног становања. 

Општи циљ ове Стратегије јесте обезбеђивање доступног социјалног становања на територији општине, 

омогућен приступ, по нижим цијенама, одговарајућег становања физичким лицима која због различитих разлога не 

могу самостално ријешити стамбено питање.  

Да би се овај општи циљ учинио одређенијим неопходно је размотрити одређена кључна питања: 1) приступ 

становању нискодоходованих породичних домаћинстава и одабир најугроженијих категорија становништва, 2) 

финансијска доступност, 3) посебне потребе, 4) правна сигурност и 5) борба против друштвене искључености и 

слично. 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   10/21      04.10.2021.                                  Страна   

 

20 

8.СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 

 Циљ 1: Унапријеђена постојећа институционална и законодавна основа социјалног становања у 

општини  

 Мјере за спровођеље циља: Развој и унапређење институционалне и законодавне основе за спровођење 

политике социјалног становања; Даљи развој стратешких докумената у области социјалног становања; Развој 

законског оквира у свим областима која су од значаја за политику социјалног становања; 

Циљ 2: Повећан фонд стамбених јединица социјалног становања 

 Мјере за спровођење циља: Увођење стабилних извора финансирања стамбених објеката социјалног 

становања и пуна координација свих буџетских издвајања за становање на локалном нивоу; Изналажење 

алтернативних стамбених рјешења; Усвајање стандарда за изградњу стамбених јединица и унапређење постојећег 

фонда стамбених јединица социјалног становања; Израдити план промоције јавно-приватног партнерства; 

Циљ 3: Успостављена контрола управљања и одржавања фонда стамбених јединица социјалног 

становања 

 Мјере за спровођење циља: Вођење евиденције о стамбеним јединицама социјалног становања и уговора о 

закупу са корисницима  стамбених јединица социјалног становања; Успоставити контролу у општини у складу са 

прописима којима је регулисана ова област; Одржавање фонда стамбених јединица социјалног становања из средстава 

прикупљених од закупа;  

 Циљ 4: Обезбијеђена социјална сигурност и побољшани животни услови породичним домаћинствима 

кроз доступност стамбених јединица социјалног становања 

 Мјере за спровођење циља: Обезбјеђење социјалне сигурности и побољшање животних услова кроз 

доступност стамбених јединица социјалног становања; Повећање доступности субенционисања за трошкове 

становања 

Унапријеђена постојећа институционална и 

законодавна основа социјалног  

становања у РС 

Повећан фонд и унапређење постојећег фонда 

стамбених                                                                      

јединица 

     социјалног   становања  

Обезбијеђена социјална  

сигурност и  

побољшани  

условипородичним  

домаћинствима кроз доступност стамбених 

јединица социјалног становања 

 Успостављена 

контрола 

 управљања 

и одржавања фонда  

стамбених јединица  

социјалног становања 

                                                                    Анализа Радне групе  

9. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 Мониторинг и евалуација су основни инструменти управљања који не помажу само у процесу извјештавања 

већ дају основу за будућа планирања и ревизије стратешких докумената.  

 Мониторинг систематично и континуирано сакупља, анализира податке и показатеље у сврху мјерења 

напретка остваривања постављених циљева и напретка у кориштењу додијељених средстава, те код предузимања 

одговарајућих мјера с циљем евентуалних корекција.Праћење реализације стратегије примарно ће се одвијати кроз 

праћење имплементације пројеката и праћење остварених резултата приоритетних  циљева, као и самог напретка када 

је у питању успостављање модела социјалног становања.Евалуацијом ће се дати доказ зашто планирани циљеви и 

резултати нису остварени.Наведени резултати служиће као основа за израду годишњих акционих планова који служе 

за имплементацију стратегије. 

 Евалуација је инструмент којим се одређује вриједност и значај интервенције или свеукупне Стратегије 

развоја социјалног становања, према дефинисаним циљевима. 

Праћење ће се вршити једном годишње у форми годишњег извјештаја о степену реализације стратегије -скупштина 

општине, након чега ће обавјештавати Владу РС-Републички секретаријат за расељена лица и миграције о оствареним 

резултатима имплементације стратегије и даљим плановима(акциони план). 

 

Општи циљ:Обезбијеђено 

доступно социјално становање 

на територији РС, те омогућен 

приступ по нижим цијенама, 

одговарајућег становања 

физичким лицима који због 

различитих разлога  не могу 

самостално ријешити стамбено 

питање, у складу са законским 

прописима којима су 

регулисана питања социјалног 

становања 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   10/21      04.10.2021.                                  Страна   

 

21 

10. ФИНАНСИРАЊЕ 

 За финансирање активности из Локалне стратегије социјалног становања општине Рудо неопходно је 

нагласити потребу укључивања свих расположивих извора финансирања, у зависности од врсте активности које се 

спроводе. Са једне стране постоји дио активности које не захтијевају значајна финансијска средства, док са друге 

стране постоје активности које захтијевају значајна финансијска средства. 

 Недостатак финансијских средстава представља један од основних изазова за успостављање одрживог 

система социјалног становања, те је препорука да се остваривање стамбених потреба реализује уз различите облике 

подршке од јавног и приватног сектора. 

 Активности финансијске подршке за које не треба обезбиједити значајнија финансијска средства, као што је 

доступност информација, унапређивање сарадње и комуникације, израда базе података, средства за промотивни 

карактер и сл., реализоваће се из средстава буџета општине Рудо, као и међународних програма подршке. 

 Активности финансијске подршке за која је потребно обезбиједити значајна финансијска средства, попут 

средства за субвенционисање закупнине, субвенционисање комуналних трошкова, као и средства за 

изградњу/адаптацију/куповину додатних објеката социјалног становања, потребно је обезбиједити из буџета 

Републике Српске, буџета општине Рудо, те средствима јавно-приватног партнерства (приватни инвеститори, буџети 

јединица локалне самоуправе, финансијске институције). 

 Средства за субвенцију су потребна из разлога што се показала потреба да се у Првој фази, која обухвата 

усељење категорија корисника из колективног вида алтернативног смештаја, као и других социјалних и рањивих 

категорија корисника алтернативног смештаја, обезбиједе услови за субвенционисање закупнине. 

 Осим субвенционисања закупнине неопходно је пружити подршку у виду помоћи за субвенционисање 

трошкова комуналних услуга (струја, вода, гријање) да се не би створили додатни трошкови и проблеми наплате код 

наведених категориија, који нису у могућности да плаћају и измире комуналне трошкове, јер имају ниска примања 

или их уопште немају. 

 

......................................................................................................................................... 

10.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Народна библиотека „Манојло Илић“ Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању ЈУ Народна 

библиотека „Манојло Илић“ Рудо за период 01. 01. –30. 

06. 2021. године.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-97/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

11.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању  

Општинске борачке организације Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању Општинске 

борачке организације Рудо за период 01. 01. – 30. 06. 

2021. године.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-104/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

12.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању  

Ватрогасног друштва Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању Ватрогасног 

друштва Рудо за период 01. 01. –30. 06. 2021. године.  
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Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-92/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању ЈЗУ Дом здравља 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо за период 01. 01. –30. 06. 

2021. године.  

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-91/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине 

Рудо за период од 01.01.-30.06.2021. године 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине 

Рудо за период 01. 01. – 30. 06. 2021. године.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-102/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о репризирању снимака сједница Скупштине 

општине Рудо 

 

Члан  1. 

 Задужује се ЈП Информативни центар Рудо да 

репризно емитује снимке сједница скупштине општине 

Рудо. 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-106/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

16.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Основна школа Рудо 

 

Члан  1. 

 Задужује се ЈП Информативни центар Рудо да 

репризно емитује снимке сједница скупштине општине 

Рудо. 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-106/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

17.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   10/21      04.10.2021.                                  Страна   

 

23 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ за туризам и спорт Рудо  

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању ЈУ за туризам и 

спорт Рудо за период 01. 01. –30. 06. 2021. године.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-98/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

18.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Средњошколски центар Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању ЈУ 

Средњошколски центар Рудо за период 01. 01. –30. 06. 

2021. године.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-86/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

19.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Јавног предузећа Информативни центар д.о.о. Рудо  

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању ЈП 

Информативни центар д.о.о. Рудо за период     01. 01. – 

30. 06. 2021. године.  

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-103/21Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

20.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Удружења родитеља са 4 и више дјеце Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању Удружења 

родитеља са 4 и више дјеце Рудо за период 01. 01. –30. 

06. 2021. године.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-95/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

21.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Центар за социјални рад Рудо  

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо за период 01. 01. –30. 06. 2021. 

године.  

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-89/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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22.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ ЦКПД „Посвјета“ Рудо 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за период 01. 01. –30. 06. 2021. године.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-90/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

23.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању  

Општинске организације Црвеног крста Рудо 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о посовању Општинске 

организације Црвеног крста Рудо за период 01. 01. –30. 

06. 2021. године.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-94/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

 

 

 

 

24.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

29.09.2021. године, донијела је  

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Основна школа  

„Бошко Буха“ Штрпци 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Извјештај о посовању ЈУ Основна 

школа „Бошко Буха“ Штрпци за период 01. 01. –30. 06. 

2021. године.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-105/21 

Датум:29.септембар 2021.год.   

          ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
   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 1.11. Плана јавних 

набавки за 2021. годину, за набавку услуга: „Превоз 

ученика у школској 2021/2022.години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ - а 

износи 50.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021.годину, са ставке 

текуће помоћи ученицима - превоз ђака, економски код 

416124 и суфинасирањем од стране Министарства 

просвјете и културе РС. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка и спровођењем е-аукције. Критериј 

за додјелу уговора је најнижа цијена.  

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

                                                                              

Број: 02-404-45/21 

Датум: 22.06.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

2.................................................................... 
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 бр: 

245-1-2-25-3-5/21 од 23.06.2021.године и исправке 

обавјештења број:245-1-2-25-8-11/21 од 

11.08.2021.године и у „Службеном гласнику БиХ“ број: 

39/21  од 25.06.2021.године, а који се односи на „ Превоз 

ученика у школској 2021-2022 години“, понуде су 

доставили следећи понуђачи: 

1. Јавни превоз вл.Ћировић Милован Рудо 

2.  „Ин турс“ ДОО Рудо  

 

II 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да понуде испуњавају услове предвиђене 

тендерском документацијом, па су позване да учествују у 

е-аукцији. 

III 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након спроведене е-аукције, добијена је следећа 

ранг листа: 

1. „Ин турс“ ДОО Рудо на износ од 59.800,00 

КМ без ПДВ-а 

2. Јавни превоз вл.Ћировић Милован Рудо на 

износ од 59.880,00 КМ без ПДВ-а 

 

на основу које је оцијењено да је повољнији понуђач „Ин 

турс“ ДОО Рудо на износ од 59.800,00 КМ без ПДВ-а 

 

IV 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-45/21 од 25.08.2021.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

V 

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. 

 

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-

45/21 од 25.08.2021. године 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачима (1-2),  

2. Веб страница 

2. а/а  

   

Број: 02-404-45/21 

Датум:25.08.2021.год.            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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3.................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 70. и члана 72. став 3) 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 другорангираног понуђача 

 

I 

Прихвата се понуда другорангираног понуђача 

Јавни превоз вл.Ћировић Милован Рудо на износ од 

59.880,00 КМ без ПДВ-а. 

 

II 

Овом  Одлуком поништава се  Одлука о избору 

најповољнијег понуђача „Ин турс“ доо Рудо број: 02-

404-45/21 од 25.08.2021.године. 

 

III 

Другорангирани понуђач из тачке 1. Одлуке се 

обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана 

запримања ове Одлуке достави оригинале или овјерене 

копије доказа о испуњавању услова у складу са датом 

изјавом из члана 45. став (1) тачка ц) и  д)  Закона о 

јавним набавкама и доказе из тачке 4.1 став ф) 

тендерске документације уколико исте није доставио 

у саставу понуде. 

IV 

По коначности ове Одлуке са  другорангираним 

понуђачем потписаће се Уговор о  услугама „Превозa 

ученика у школској 2021-2022 години“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број: 02-404-45/21 од 

22.06.2021.године. Јавна набавка је проведена путем 

отвореног поступка јавне набавке – набавка услуга 

„Превоз ученика у школској 2021/2022.години“ . 

Обавјештење о набавци број: 245-1-2-25-3-5/21 од 

23.06.2021.године и исправке обавјештења број:245-1-2-

25-8-11/21 од 11.08.2021.године објављено је на Порталу 

јавних набавки, у „Службеном гласнику БиХ“ број: 39/21  

од 25.06.2021. године и на општинској wеб страници.  На 

Порталу јавних набавки објављена је тендерска 

документација. (ТД преузело укупно 5 понуђача).  По 

објављеном обавјештењу, рок за пријем понуда је био 

14.07.2021. године до 11,00 сати.  Дана  05.07.2021. 

године запримљена је жалба на тендерску документацију 

од понуђача „Ин турс“ доо Рудо, те је иста  као 

неоснована прослијеђена КРЖ-у, Филијала Бања Лука на 

даље разматрање. Закључком број:ЈН2-02-07-1-184-7/21 

од 21.07.2021.године жалба је одбачена. Рок за 

достављање понуда је продужен до 19.08.2021.године до 

11.00 часова. До означеног рока за пријем понуда на 

протокол Уговорног органа су пристигле су двије  

понуде. Обје понуде се биле благовремене.   

 

Комисија за провођење поступка јавне набавке је у 

складу са тендерском документацијом дана 19.08.2021. 

године у 11.15 сати извршила јавно отварање пристиглих 

понуда и то:  

1. „Ин турс“ доо Рудо 

2. Јавни превоз „Ћировић Милован“ с.п. Рудо 

Након прегледа приспјелих понуда, Комисија за 

јавне набавке је констатовала да обје понуде испуњавају 

услове квалификованисти и заказана је е-аукција. 

Након спроведене е-аукције, добијена је следећа ранг 

листа: 

1. „Ин турс“ доо Рудо на износ од 59.800,00 КМ без 

ПДВ-а 

2. Јавни превоз „Ћировић Милован“ с.п. Рудо на 

износ од 59.880,00 КМ без ПДВ-а 

 

на основу које је Комисија дала препоруку Начелнику 

општине да уговор додијели прворангираном понуђачу 

„Ин турс“ доо Рудо на износ од 59.800,00 КМ без ПДВ-а. 

Начелник општине је донио Одлуку о избору 

најповољнијег понуђача број:02-404-45/21 од 

25.08.2021.године. 

 

Прворангирани понуђач је био дужан да у року 

од 10 (десет) дана  од дана пријема Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача да достави оригинале или 

овјерене копије доказа о испуњавању услова  у складу 

са датом изјавом из члана 45. став (1) тачка ц) и  д)  

Закона о јавним набавкама и доказе из тачке 4.1 став ф) 

тендерске документације исте није доставио у саставу 

понуде. 

Доказе из члана 45. став члана (1) тачка ц) и  д)  

Закона о јавним набавкама доставио је у року од 10 

(десет) дана, међутим није испунио захтјев из тачке 4.1 

став ф) тендерске документације  која гласи „да посједује 

лиценцу превозника и извод из лиценце издате од стране 

Министарства саобраћаја и веза РС; Превозник мора 

имати у посједовању лиценцу најмање 5 година“, 

односно нема лиценцу у посједовању 5 (пет) година. 

 

Сходно напред наведеном, Начелник доноси 

Одлуку у складу са чланом 70. став 1) Закона  о јавним 

набавкама којим уговор додјељује другорангираном 

понуђачу Јавни превоз „Ћировић Милован“ с.п. Рудо. 

                                                                     

Број: 02-404-45/21 

Датум: 10.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

4.................................................................... 
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 
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I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке број:02-404-19/21 од 26.04.2021.године и Уговор 

за јавну набавку  „Пружање адвокатских услуга за 

потребе општине Рудо“, додјељује се понуђачу  адвокату  

Бојану Блитвићу из Источног Сарајева за понуђену 

цијену од 3.600,00 КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењену 

понуду. 

 

II 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на 

потпис изабраном понуђачу адвокату  Бојану Блитвићу 

из Источног Сарајева, по протеку рока од 15 дана, 

рачунајући од дана када сви понуђачи буду обавјештени 

о избору најповољније понуде. 

 

III 

За извршење ове Одлуке задужује се  и 

овлашћује Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове . 

 

IV 

Ова одлука ће се објавити у  „Службеном 

гласнику општине Рудо“ и веб страници општине Рудо 

www.opstinarudo.com , истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став 6) Закона о јавним 

набавкама. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

доставља се свим понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о 

јавним набавкама. 

 

VI 

Ступањем ове Одлуке на снагу, престаје да важи 

Одлука о  o отказивању поступка јавне набавке број:02-

404-19/21 од 20.05.2021. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке „Пружање адвокатских 

услуга за потребе општине Рудо“ на период од априла до 

децембра 2021. године је путем  закључивања уговора, 

покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:02-404-19/21 од 02.04.2021.године у процијењеној 

вриједности од 9.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Јавна набавка је спроведена  путем позива за 

достављање услуга из Анекса Б дио II. 

Позив је објављен на страници општине Рудо 

www.opstinarudo.com дана 05.04.2021.године. 

За спровођење наведеног поступка набавке 

Уговорни орган је именовао Комисију за јавне набавке 

Рјешењем број: 02-020-16/21 од 03.03.2021.године. 

Јавно отварање понуда извршено је дана 

20.04.2021. године, са почетком у 11.15 часова што је 

констатовано Записником о отварању понуда. 

Сходно наведеном Записнику о отварању понуда 

констатовано је да су у предметном поступку јавне 

набавке понуде доставила три понуђача и то: Aдвокатска 

канцеларија Огњен С. Авлијаш Бијељина укупне 

вриједности 5.000,00 КМ без ПДВ-а, Адвокат Бојан 

Блитвић Источно Сарајево укупне вриједности 3.600,00 

КМ без ПДВ-а и Адвокат Елмир Јахић Сарајево укупне 

вриједности 5.832,00 КМ без ПДВ-а. 

Након отварања пристиглих понуда, Комисија за 

јавне набавке је извршила анализу и оцјену понуда са 

аспекта усклађености достављених понуда што је 

констатовано Записником о прегледу и оцјени понуда у 

поступку јавне набавке адвокатске услуге за потребе 

општине Рудо за период до краја године. 

У оквиру предметног поступка анализе и оцјене 

Комисија је најприје извршила анализу и оцјену понуда 

са аспекта усклађености достављених понуда са 

тендерском документацијом за поступак јавне набавке 

адвокатских услуга за потребе општине Рудо.  

Оцјена усклађености достављених понуда са 

аспекта усклађености истих са тендерском 

документацијом извршена је са следећих аспеката: да ли 

је понуда правилно поднесена, да ли су образци исправно 

попуњени и потписани и да ли су потребни документи и 

докази приложени. 

Након што је Комисија испитала усклађеност 

достављених понуда, утврдила је да: 

-Понуда Aдвокатске канцеларије Огњен 

С.Авлијаш Бијељина  испуњава све услове у складу са 

тендерском документацијом; 

-Понуда Адвоката Елмир Јахић Сарајево има 

грешку у Образцу за цијену понуде, да је посриједи 

грешка у укупној цијени понуде, па је тражена писмена 

сагласност за исправку грешке и иста је добијена; 

-Понуда Адвоката Блитвић Бојана је неприродно 

ниска, те је у складу са чланом  66. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14)  тражила 

појашњење исте. 

Наиме, чланом 17, став (7) тачка б) Упутства за 

припрему модела тендерске документације и понуда 

(„Службени гласник БиХ“ бр 90/14, 20/15) стоји да се 

понуда сматра ниском ако је: „цијена понуде више од 

20% нижа од цијене другорангиране прихватљиве 

понуде“. 

Понуђач адвокат Бојан Блитвић је доставио 

појашњење неприродно ниске цијене, на основу кога је 

Комисија оцјенила да се понуда прихвата. 

Записником бр.02-404-19/21 од 

26.04.2021.године констатовано је да све три понуде 

испуњавају све услове  у складу са тендерском 

документацијом и извршено је рангирање и то: 1: 

Адвокат Бојан Блитвић Источно Сарајево укупне 

вриједности 3.600,00 КМ без ПДВ-а, 2. Aдвокатска 

канцеларија Огњен С. Авлијаш Бијељина укупне 

http://www.opstinarudo.com/
http://www.opstinarudo.com/
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вриједности 5.000,00 КМ без ПДВ-а и 3. Адвокат Елмир 

Јахић Сарајево укупне вриједности 5.832,00 КМ без 

ПДВ-а. Комисија за јавне набавке је дала препоруку 

Уговорном органу да Уговор „Адвокатске услуге за 

потребе општине Рудо“ додијели прворангираном 

понуђачу. 

Дана 19.05.2021.године стигао је допис бр.023-

11496/21 од стране Нове Банке АД Бања Лука у коме се 

наводи да Нова Банка АД Бања Лука и Општина Рудо 

имају потписан Уговор о сервисирању кредитних 

средстава за привредни развој општине Рудо 

број.1008050002; број:02-40798/05 од 25.08.2005.године.  

Одлуком број:02-404-19/21 од 20.05.2021.године 

Уговорни орган отказује поступак јавне набавке сходно 

члану 69. став 3) ЗЈН. 

На поменуту Одлуку, понуђач адвокат Бојан 

Блитвић из Источног Сарајева је уложио жалбу дана 

28.05.2021.године. 

Уговорни орган је разматрајући жалбу, утврдио 

да је благовремена, допуштена и изјављена од 

овлаштеног лица, али неоснована те је иста прослијеђена 

Канцеларији за разматрање жалби, Филијала Бања Лука,  

на разматрање. 

Дана 14.07.2021 године запримљено је Рјешење 

број: ЈН2-02-07-1-1503-6/21 од 01.07.2021.године од 

Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, 

којим се усваја жалба адвоката Бојана Блитвића из 

Источног Сарајева и поништава Одлука о отказивању 

поступка јавне набавке број 02-402-19/21 од 

20.05.2021.године, те се предмет враћа Уговорном органу 

на даље поступање. 

С обзиром да је Комисија за јавне набавке  

правилно поступила, Уговорни орган није нашао разлоге 

за неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор најповољнијег 

понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију неоспорно је да је рангирањем 

најповољнији понуђач: 

 

Р.бр Назив понуђача Понуђена цијена 

без ПДВ-а 

1. Адвокат Бојан Блитвић 

Источно Сарајево 

3.600,00 КМ 

2. Aдвокатска канцеларија 

Огњен С. Авлијаш Бијељина 

5.000,00 КМ 

3. Адвокат Елмир Јахић 

Сарајево 

5.832,00 КМ 

Изабрани понуђач је изабран примењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

3.600,00 КМ без ПДВ-а. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става 

(1) тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у 

диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема. 

Жалба се доставља Уговорном органу у 3 (три) примјерка 

у писаној форими.: 

1. Адвокат Бојан Блитвић 

2. Адвокатска канцеларија Огњен С. Авлијаш 

3. Адвокат Елмир Јахић 

4. а/а  

                                                                     

Број: 02-404-19/21 

Датум:  19.07.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

5.................................................................... 
 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 1.25.  Плана јавних 

набавки за 2021. годину, за набавку услуга: „Одржавање 

локалних путева на подручју општине Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 17.095,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са  ставке 

расходи за одржавање осталих објеката (путеви), 

економски код 412520. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и е-аукције. Критериј за додјелу 

уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

                                                                             

Број: 02-404-46/21 

Датум: 25.06. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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6.................................................................... 
  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 конкурентског 

захтјева, објављеном на Порталу јавних набавки број 

обавјештења: 245-7-2-26-3-7/21 од 25.06.2021.године, а 

који се односи на услугу „Одржавање локалних путева на 

подручју општине Рудо“ понуду је  доставио следећи 

понуђач: 

1. „СИЛА“ ДОО Рудо, на износ од 25.624,00 KM 

без ПДВ-а, односно на износ од 29.980,08 KM са 

ПДВ-ом 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде, утврђено је 

да приспјела понуда испуњава услове из тендерске 

документације, али је цијена понуде знатно већа од 

обезбјеђених средстава за предметну набавку, па се 

поступак поништава у складу са чланом 69. став 2. тачка 

е) Закона о јавним набавкама БиХ. 

 

III 

Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-

404-46/21 од 07.07.2021.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: 

02-404-46/21 од 07.07.2021. године 

ДОСТАВИТИ:      

1. Понуђачу,  

2. а/а                   

                                                                             

Број: 02-404-46/21 

Датум: 08.07. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

 

7.................................................................... 
   На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.19. Плана јавних 

набавки за 2021. годину за набавку услуге „Спремање и 

послуживање хране и пића за славски ручак поводом 

дана Општине“ . 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 2.760,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину, са ставке 

расходи по основу организиције пријема, манифестација 

исл., економски код 412943. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

економски најповољнија понуда. 

 

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: 02-404-47/21 

Датум: 07.07. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

8.................................................................... 
   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  „Спремање и 

послуживање хране и пића за славски ручак поводом 

дана Општине“ понуде су доставили следећи понуђачи: 

1. ЗТУР „Два брата“ Рудо, на износ од 3.000,00 

КМ без ПДВ-а 

2. УЗР „Аковац“ Рудо, на износ од 3.600,00 КМ 

без ПДВ-а 

II 

Критериј за додјелу уговора је економски 

најповољнија понуда.  

Критериј су били цијена и квалитет у омјеру 

70:30. Након отварања и прегледа понуда утврђено је да 

приспјеле понуде испуњавају све услове у складу са 

тендерском документацијом.  

 Бодовањем понуда, економски повољнија 

понуда је ЗТУР „Два брата“ Рудо и са истом ће се 

приступити закључивању уговора. 

 

III  

Записник о прегледу понуда број: 02-404-47/21 

од 08.07.2021.године је саставни дио ове Одлуке. 

 

IV 

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. Понуђачима (1-2),  

2. а/а   

                                                                           
Број: 02-404-47/21 

Датум: 08.07. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) 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 2.1. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавка 

канцеларијског материјала  за јул мјесец у 2021. години 

“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  215,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са 

ставки расходи за остали канцеларијски материјал-

економски код 412319 и расходи за обрасце и папир-

економски код 412312. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

                                                                           

Број: 02-404-48/21 

Датум:09.07. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

10.................................................................. 
       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 канцеларијског 

материјала  за јул мјесец у 2021. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 213,25  КМ 

без ПДВ-а, односно 249,50 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а                                                                       



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   10/21      04.10.2021.                                  Страна   

 

31 

Број: 02-404-48/21 

Датум: 09.07.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.2. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавка 

компјутерског материјала  за јул у 2021. години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  310,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са 

ставке расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

                                                                         

Број: 02-404-49/21 

Датум:  09.07.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

 

12.................................................................. 
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 компјутерског 

материјала  за јул мјесец у 2021. години “ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 308,12  КМ 

без ПДВ-а, односно 360,50 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

                                                                   

Број: 02-404-49/21 

Датум:09.07.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.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: 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.27.  Плана јавних 

набавки за 2021. годину, за набавку услуга: „Израда 

пројеката водоводне мреже“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 12.000,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са  ставке 

издаци за  инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију плиновода, водовода и канализације, 

економски код 511291. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и е-аукције. Критериј за додјелу 

уговора је најнижа цијена. 
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IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

                                                                          

Број: 02-404-51/21 

Датум: 09.07.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

14.................................................................. 
     На основу члана 111. став 1) тачка (д) Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 

39/14), а у складу са Рјешењем Канцеларије за 

разматрање жалби-филијала Бања Лука број: ЈН2-02-07-

1-1992-6/21 од 05.08.2021.године, Начелник општине 

Рудо доноси: 

  

ОДЛУКУ 

о поништењу тендерске документације 

 

I 

 Поништава се тендерска документација 

конкуретског захтјева за набавку услуга Израда пројеката 

водоводне мреже, број:02-404-51/21 од 09.07.2021.године 

заједно са Обавјештењем о набавци  број:245-7-2-37-3-

8/21 од 09.07.2021.године, а у складу са Рјешењем 

Канцеларије за разматрање жалби-филијала Бања Лука  

број: ЈН2-02-07-1-1992-6/21 од 05.08.2021.године.  

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке Израда пројеката 

водоводне мреже покренут је Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке број: 02-404-51/21 од 

09.07.2021.године. 

Планирано је да се јавна набавка спроведе путем 

Конкурентског захтјева, чија процијењена вриједност 

набавке износи:12.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Обавјештење о јавној набавци број:245-7-2-37-3-8/21, 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 

09.07.2021.године. 

Уговорни орган је дана 16.07.2021 године путем 

поште запримио жалбу од потенцијалног понуђача 

„Градпром“ доо Србац, Моме Видовића бб, Србац 

заступаном по пуномоћнику Антонић Милу, адвокату из 

Бања Луке, уложену на тендерску документацију број: 

02-404-51/21 од 09.07.2021.године. 

У складу са чланом 100. став 1) тачка (5) Закона 

о јавним набавка БиХ, Уговорни орган је утврдио да је 

жалба благовремена, допуштена и изјављена од 

овлаштене особе, али да је неоснована. Уговорни орган је 

дана 20.07.2021. године прослиједио жалбу Канцеларији 

за разматрање жалби, заједно са изјашњењем о жалби и 

свом документацијом везаном за поступак. 

Уговорни орган је дана 20.07.2021.године донио 

Закључак да обустави поступак јавне набавке број: 02-

404-51/21. 

Дана 09.08.2021.године, Уговорни орган је 

запримио Рјешење КРЖ-а број: ЈН2-02-07-1-1992-6/21 од 

05.08.2021.године, у којем је наведено да се усваја жалба 

потенцијалног понуђача „Градпром“ доо Србац, Моме 

Видовића бб, Србац заступаном по пуномоћнику 

Антонић Милу, адвокату из Бања Луке изјављену на 

тендерску документацију. 

У складу са Рјешењем Канцеларије за 

разматрање жалби-Бања Лука број: ЈН2-02-07-1-1992-

6/21 од 05.08.2021.године, начелник општине је донио 

горе наведену одлуку. На основу Рјешења Канцеларије за 

разматрање жалби поништава се тендерска 

документација за набавку услуге Израде пројеката 

водоводних мрежа. 

Имајући у виду напријед наведено, а у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ, донешена је одлука. 

Прилог: Рјешење КРЖ-а: број: ЈН2-02-07-1-1992-6/21 од 

05.08.2021.године 

 

ДОСТАВИТИ:               

1.www.opstinarudo.com 

2. а/а                   
Број: 02-404-51/21 

Датум: 12.08. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.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: 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.27.  Плана јавних 

набавки за 2021. годину, за набавку услуга: „Израда 

пројектно техничке документације за реконструкцију, 

адаптацију и пренамјену школе у Гаочићина у 

планинарски дом“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 4.000,00  КМ. 
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Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са  ставке 

издаци за  инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију осталих пословних објеката, економски код 

511227. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и е-аукције. Критериј за додјелу 

уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

                                                                       

Број: 02-404-52/21 

Датум: 09.07.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 69. став 3), члана 70. став 1), 4) 

и 6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„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 

Поништава се поступак јавне набавке „Израда 

пројектно техничке документације за реконструкцију, 

адаптацију и пренамјену школе у Гаочићима у 

планинарски дом“, који је покренут Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке бр.02-404-52/21 од 

09.07.2021. године и објављивањем тендерске 

документације на Порталу јавних набавки број: број:245-

7-2-38-3-9/21 дана 09.07.2021.године. 

 

II 

Ова одлука ће се објавити у  „Службеном 

гласнику општине Рудо“ и веб страници општине Рудо 

www.opstinarudo.com . 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке „Израда пројектно 

техничке документације за реконструкцију, адаптацију и 

пренамјену школе у Гаочићина у планинарски дом“, 

покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

02-404-52/21 од 09.07.2021. године. 

Планирано је да се јавна набавка проведе путем 

конкурентског захтјева, чија процијењена вриједност 

јавне набавке износи 4.000,00 КМ без ПДВ-а. 

 Обавјештење о јавној набавци број: број:245-7-

2-38-3-9/21, објављено је на Порталу јавних набавки дана  

09.07.2021.године. 

Након објављивљања конкурентског захтјева на 

Порталу јавних набавки, потенцијални понуђачи су 

преузимали тендерску документацију. 

Један од  потенцијалних понуђача „Градпром“ 

доо Србац преко адвоката Мила Антонића из Бања Луке, 

изјавио је жалбу на тендерску документацију. 

Анализирајући жалбу, Уговорни орган је 

утврдио да је жалба благовремена, допуштена и 

изјављена од овлаштеног лица, али је неоснована, те је 

исту заједно са изјашњењем проследио дана 

20.07.2021.године, Канцеларији за разматрање жалби, 

филијала Бања Лука. 

Дана 01.09.2021.године стигао је Закључак од 

Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 

број:ЈН2-02-07-1-1991-6/21 од 26.08.2021. године којим 

се жалба потенцијалног понуђача „Градпром“ доо Србац 

изјављена преко адвоката Мила Антонића из Бања Луке, 

одбације због недостатка активне легитимације. 

Ова процедура јавне набавке покренута са 

намјером да обезбједи пројектно-техничака 

документација за реконструкцију, адаптацију и 

пренамјену школе у Гаочићима у планинарски дом, како 

би Општина Рудо могла аплицирати на грант, којим би 

могла обезбједити средства за реконструкцију и 

адаптацију поменутог објекта. С обзиром да је крајњи 

рок за подношење апликације био 01.09.2021.године, 

беспредметно је даље вођење поступка јавне набавке. 

У поступку по жалби до доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице оправданости наставка 

поступка, а у циљу кориштења јавних средстава у вези са 

предметом набавке и његовом сврхом, а све у циљу 

поштовања важећих законских и подзаконских аката који 

уређују ову област. 

На основу наведеног, а примјеном члана 69. став 

3) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у тачки I 

диспозитива овде Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку: 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. 

 

Прилог: Рјешење КРЖ-а: број:ЈН2-02-07-1-1991-6/21 од 

26.08.2021. године 

 

 

http://www.opstinarudo.com/
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ДОСТАВИТИ:               

1.www.opstinarudo.com 

2. а/а                   

       

Број: 02-404-52/21 

Датум: 02.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

17.................................................................. 
   На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.20. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Израда застава 

и носача застава “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  990,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке издаци за 

набавку остале производно-услужне опреме - економски 

код 511387. 

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: 02-404-53/21 

Датум: 13.07.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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  „Израду застава и носача 

застава“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „Традиција“ ДОО Вишеград, на износ од 990,00 

КМ без ПДВ-а, односно 1.158,30 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „Традиција“ ДОО Вишеград, 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са истим приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

                                                                          
Број: 02-404-53/21 

Датум: 16.07.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

19.................................................................. 
      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 1.25.  Плана јавних 

набавки за 2021. годину, за набавку услуга: „Одржавање 

локалних путева на подручју општине Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 20.000,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са  ставке 

расходи за одржавање осталих објеката (путеви), 

економски код 412520. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и е-аукције. Критериј за додјелу 

уговора је најнижа цијена. 
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IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

                                                                        
Број: 02-404-54/21 

Датум: 13.07.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.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  

став 4. ЗЈН („Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и 

члана 67. Статута  општине Рудо („Службени гласник 

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

доноси: 

  

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке  

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

захтјева, објављеном на Порталу јавних набавки број 

обавјештења: 245-7-2-39-3-10/21 од 13.07.2021.године, а 

који се односи на услугу „Одржавање локалних путева на 

подручју општине Рудо-поновљен поступак“ понуду је  

доставио следећи понуђач: 

1. „СИЛА“ ДОО Рудо, на износ од 25.624,00 KM 

без ПДВ-а, односно на износ од 29.980,08 KM са 

ПДВ-ом 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде, утврђено је 

да приспјела понуда испуњава услове из тендерске 

документације, али је цијена понуде знатно већа од 

обезбјеђених средстава за предметну набавку, па се 

поступак поништава у складу са чланом 69. став 2) тачка 

(е) Закона о јавним набавкама БиХ. 

 

III 

Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-

404-54/21 од 23.07.2021.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: 02-404-

54/21 од 23.07.2021. године 

ДОСТАВИТИ:               

1. Понуђачу,  

2. а/а                   
Број: 02-404-54/21 

Датум: 23.07.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

21.................................................................. 
   На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.2. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавка 

компјутерског материјала  за август у 2021. години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  170,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са 

ставке расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

                                                                        

Број: 02-404-57/21 

Датум: 09.08.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.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 компјутерског 

материјала  за август мјесец у 2021. години “ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 173,50  КМ 

без ПДВ-а, односно 203,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

   

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

                                                                           
Број: 02-404-57/21 

Датум: 11.08.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

23.................................................................. 
  На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.1. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавка 

канцеларијског материјала  за август мјесец у 2021. 

години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  320,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са 

ставки расходи за остали канцеларијски материјал-

економски код 412319 и расходи за обрасце и папир-

економски код 412312. 

 

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: 02-404-58/21 

Датум: 09.08.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.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 канцеларијског 

материјала  за август  мјесец у 2021. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 319,36  КМ 

без ПДВ-а, односно 373,65 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

  

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

                                                                           
Број: 02-404-58/21 

Датум: 11.08.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   10/21      04.10.2021.                                  Страна   

 

37 

25.................................................................. 
  На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) 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 2.12. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за јавну набавку: „Уградња 

принудних успоривача брзине“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  170,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. 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: 02-404-59/21 

Датум: 10.08. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.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 

споразума, а који се односи на  „Уградњу принудних 

успоривача брзине“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. ЗР „Владимир“ Рудо , на износ од 170,94  КМ без 

ПДВ-а, односно 200,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗР „Владимир“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗР „Владимир“ Рудо, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

                                                                            
Број: 02-404-59/21 

Датум: 11.08.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

27.................................................................. 
    На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним броје 3.5. Плана јавних набавки 

за 2021. годину, за набавку радова: „Асфалтирање 

локалних путева на подручју општине Рудо у 

2021.години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 331.880,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка и спровођењем е-аукције. Критериј 

за додјелу уговора је најнижа цијена.  

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

                                                                          
Број: 02-404-62/21 

Датум:13.08. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.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) 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: 

245-1-3-46-3-12/21 од 17.08.2021.године и у Службеном 

листу БиХ број: 53/21  од 20.08.2021.године, а који се 

односи на „Асфалтирање локалних путева на подручју 

општине Рудо у 2021. године“, понуду је доставио 

следећи понуђач: 

1. АД „Романијапутеви“ Соколац на износ од 

331.686,28 КМ  без ПДВ-а, односно на износ 

од  388.072,95 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.     

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем АД 

„Романијапутеви“ Соколац, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-62/21 од 07.09.2021.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте. 

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо и на веб страници општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

2. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 

02-404-62/21 од 07.09.2021. године 

 

ДОСТАВИТИ:            

1. Понуђачу,  

2. а/а                                                                                            

Број: 02-404-62/21 

Датум: 07.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним броје 3.6. Плана јавних набавки 

за 2021. годину, за набавку радова: „Асфалтирање дијела 

пута Стргачина-Пазаље-општина Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 30.770,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021.годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200, од донације 

Федералног министарства расељених особа и избјеглица 

по Уговору о намјенском кориштењу донираних 

средстава број:02-323-5-1/21 и од донације грађана. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка и спровођењем е-аукције. Критериј 

за додјелу уговора је најнижа цијена.  

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

                                                                        
Број: 02-404-61/21 

Датум: 13.08. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.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 
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I 

У поступку јавне набавке, путем отвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки број: 

245-1-3-46-3-13/21 од 17.08.2021.године и у Службеном 

листу БиХ број: 53/21  од 20.08.2021.године, а који се 

односи на „Асфалтирање дијела пута Стргачина-Пазаље-

општина Рудо“, понуду је доставио следећи понуђач: 

1. АД „Романијапутеви“ Соколац на износ од 

30.727,20 КМ без ПДВ-а, односно на износ 

од  35.950,82 КМ  са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.     

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем АД 

„Романијапутеви“ Соколац, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-61/21 од 07.09.2021.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте. 

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо и на веб страници општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

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

404-61/21 од 07.09.2021. године 

 

ДОСТАВИТИ:       

1. Понуђачу,  

2. а/а                   

                                                                               

Број: 02-404-61/21 

Датум: 07.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

31.................................................................. 
  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 поновљен 

поступак јавне набавке под редним бројем 1.27.  Плана 

јавних набавки за 2021. годину, за набавку услуга: 

„Израда пројеката водоводне мреже“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 12.000,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са  ставке 

издаци за  инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију плиновода, водовода и канализације, 

економски код 511291. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

                                                                             

Број: 02-404-63/21 

Датум: 19.08. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

32.................................................................. 
    На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 64. став 1) тачка (б), члана 70. 

ст. 1), 3) и 6) Закона о јавним набавкама („Сл. 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 

 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке 

број:02-404-63/21 од 08.09.2021.године и уговор за јавну 

набавку-Израда пројеката водоводне мреже, додјељује се 

понуђачу  Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ 

ДОО Бања Лука, понуда број:ОПК-ПО-1234-9/21, за 

понуђену цијену од 7.360,00 КМ без ПДВ–а, односно 

8.611,20 КМ са урачунатим ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис 

изабраном понуђачу по протеку рока од 15 дана, 

рачунајући од дана од када су сви понуђачи буду 

обавијештени о избору најповољније понуде. Изабрани 

понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

ове одлуке доставити доказе тражене тендерском 

документацијом. 

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачима који су 

http://www.opstinarudo.com/
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учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се свим понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење: 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:02-404-63/21 од 

19.08.2021.године-поновљен поступак. 

Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом 

за достављање понуда. 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 

12.000,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-2-48-3-

14/21 од 20.08.2021. године, објављено  је на Порталу 

јавних набавки. 

Са објављивљањем Обавјештења на Порталу јавних 

набавки, Уговорни орган је сходно члану 88. став 1) 

Закона о јавним набавкама упутио конкурентски захтјев 

за достављање понуда на четири адресе и то: "Тотал 

пројект" Требиње, "Контура" доо Требиње, "Пут 

инжењеринг“ Требиње и "Интер план" Требиње. 

Тендерску документацију са Портала јавних набавки 

преузели су сљедећи понуђачи: Екапија доо,  Завод за 

водопривреду д.д. Сарајево, МС хyдро д.о.о. , ББС 

Еуропе,  ИБИС д.о.о. Завидовићи,  Центар за 

пројектовање и консалтинг,  План доо, Аркус д.о.о., ХБК 

д.о.о. , Роутинг д.о.о. , "Сендо" д.о.о. Сарајево,  Институт 

за грађевинарство "ИГ" Бања Лука,  Цонус инжињеринг,  

Јавно предузеће "Завод за изградњу града" Приједор, 

Урбис центар, Геопут д.о.о. Бања Лука, "Смајић-

инжењеринг" доо,   Радис доо,  ЗТР "Напредак" , Тотал 

пројект д.о.о. Требиње и  Гралекс д.о.о. Пале. 

 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 

број: 02-020-34/21 од 14.06.2021. године. 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о 

прегледу и оцјену понуда заједно са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача број:  02-404-63/21од 

08.09.2021.године,  у поступку јавне  набавке  услуга 

„Израда пројеката водоводне мреже“. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 5; 

- да је благовремено запримљено 5 понуда; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су понуде понуђача: „ИБИС“ ДОО Завидовићи, 

„Завод за водопривреду“ ДД Сарајево, „Тотал пројект“ 

ДОО Требиње, Центар за пројектовање и консалтинг 

„ЦПК“ ДОО Бања Лука и МС „Hydro“ ДОО Бијељина 

прихватљиве; 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, начелник 

није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, 

који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавне набавку. 

 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор најповољнијег 

понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неоспорно је да је изабрани понуђач 

најбоље оцијењен због: 

 

Најниже цијене, чиме је утврђен и њихов 

сукцесивни ред – ранг листа: 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од 

7.360,00 КМ без ПДВ-а, односно 8.611,20 КМ са 

урачунатим ПДВ-ом. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 

1) тачка (б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у 

члану 1. ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

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. 

 

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу „ИБИС“ ДОО Завидовићи 

2. Понуђачу „Завод за водопривреду“ ДД Сарајево 

3. Понуђачу „Тотал пројект“ ДОО Требиње 

4. Понуђачу Центар за пројектовање и консалтинг 

„ЦПК“ ДОО Бања Лука 

5. Понуђачу МС „Hydro“ ДОО Бијељина 

6. www.opstinarudo.com и Службени гласник 

општине Рудо 

7. а/а 

Р

А

Н

Г 

Назив / име 

понуђача 

Укупна 

цијена 

понуде без 

ПДВ-а 

Укупна 

цијена 

понуде (са 

ПДВ-ом) 

1. Центар за 

пројектовање и 

консалтинг 

„ЦПК“ ДОО 

Бања Лука 

7.360,00 КМ 
8.611,20 КМ 

 

2. МС „Hydro“ 

ДОО 

Бијељина 

7.500,00 КМ 8.775,00 КМ 

3. „Завод за 

водопривреду“ 

ДД Сарајево 

8.314,00 КМ 9.727,38 КМ 

4. „Тотал пројект“ 

ДОО 

Требиње 

11.850,00 КМ 13.864,50 КМ 

5. „ИБИС“ ДОО 

Завидовићи 
11.940,00 КМ 13.969,80 КМ 

http://www.opstinarudo.com/
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Број: 02-404-63/21 

Датум:09.09.2021.год.            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

33..................................................................  
     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 1.10.  Плана јавних 

набавки за 2021. годину, за набавку услуга: „Обављање 

услуге опште системске дератизације у 2021. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 4.275,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. 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: 02-404-64/21 

Датум: 24.08.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

34.................................................................. 
    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 2021. 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 

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: 02-404-64/21 

Датум: 26.08. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

35.................................................................. 
  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 2.10.  Плана јавних 

набавки за 2021. годину, за набавку роба: „Набавка 

рачунара и ИТ опреме“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи:  

ЛОТ 1-Набавка десктоп рачунара и монитора 

10.000,00 КМ 

ЛОТ 2-Набавка пројектора и пројекторског 

платна 1.200,00 КМ 

ЛОТ 3-Набавка мултифункционалних уређаја 

2.400,00 КМ 

ЛОТ 4-Набавка таблета 2.000,00 КМ 

 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

од донације УНДП-а за мјесне заједнице и у  Буџету 

општине Рудо за 2021. годину са ставке издаци набавку 

рачунарске опреме,  економски код 511335. 
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III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и е-аукције. Критериј за додјелу 

уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

                                                                               

Број: 02-404-65/21 

Датум:24.08. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

36.................................................................. 
    На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 64. став 1) тачка (б), члана 70. 

ст. 1), 3) и 6) Закона о јавним набавкама („Сл. 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 

 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне 

набавке број:02-404-65-1/21 од 21.09.2021.године и 

уговор за јавну набавку- Набавка рачунара и ИТ опреме“ 

- ЛОТ 1-Набавка десктоп рачунара и монитора, додјељује 

се понуђачу  „INTER-COM“ ДОО Зеница, понуда број: 

00447-09/21, за понуђену цијену од 9.500,00 КМ без 

ПДВ–а након спроведене е-акције, као најбоље 

оцијењеном. 

  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис 

изабраном понуђачу по протеку рока од 15 (петнаест) 

дана, рачунајући од дана од када су сви понуђачи буду 

обавијештени о избору најповољније понуде. Изабрани 

понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

ове одлуке доставити доказе тражене тендерском 

документацијом. 

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се свим понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) 

Закона о јавним набавкама. 

Образложење: 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:02-404-65/21 од 

24.08.2021.године. 

Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом 

за достављање понуда. Подјељена је на четири лота. 

Процијењена вриједност набавке за  ЛОТ 1 без ПДВ-

а је 10.000,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-1-49-3-

15/21 од 25.08.2021.године, објављено  је на Порталу 

јавних набавки. 

Са објављивљањем Обавјештења на Порталу јавних 

набавки, Уговорни орган је сходно члану 88. став 1) 

Закона о јавним набавкама упутио конкурентски захтјев 

за достављање понуда на четири адресе и то:  ЗТР 

„НАПРЕДАК“ Рудо, „DRINEX“ ДОО Горажде, 

„ИТИНЕРИС“ ДОО Тузла и „KOДЕКС“ ДОО Сарајево. 

 

Тендерску документацију са Портала јавних набавки 

преузели су сљедећи понуђачи:  

Јавно подузеће хрватске телекомуникације д.д.,  Сиецом 

д.о.о., Eкапија доо, Kодекс д.о.о., Унилаб д.о.о. Сарајево, 

"Д&Д монтажа" доо Брчко, ББС Еуропе,  Интер-Цом доо 

Зеница, Телеклик д.о.о. , Р&С д.о.о. Сарајево,  Проинтер 

итсс доо Бања Лука-члан инфинитy интернатионал гроуп 

ланацо доо, "Елур" д.о.о. Кисељак, Имтец д.о.о. Сарајево,  

Итд д.о.о. Сарајево,  Артцо гроуп,  "Градпром" д.о.о. 

Србац,  Аеро еxцлусиве доо, Инфоцомп д.о.о.  Зтр 

"Напредак" , Роберт`с плус д.о.о., Допер-тецх, План плус 

д.о.о., Теленет д.о.о. сарајево , Алф-ом, Фцт д.о.о., 

Дигитарија д.о.о. друштво за завјетовање и услуге у 

информатици,  Мрка љут д.о.о. Посушје, Еуростар д.о.о.,  

Емадо д.о.о. Сарајево, Зерицк д.о.о., Електроком доо, 

Асбис д.о.о.  и Телнет д.о.о. 

 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 

број: 02-020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о 

прегледу и оцјену понуда заједно са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача број:  02-404-65-4/21 од 

21.09.2021.године,  у поступку јавне  набавке  услуга 

Набавка рачунара и ИТ опреме -ЛОТ 1-Набавка десктоп 

рачунара и монитора. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 4; 

- да је благовремено запримљено 4 понуде; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

  - да су понуде понуђача: „INTER-COM“ ДОО Зеница, 

„ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево и „УНИЛАБ“ ДОО 

Сарајево квалификоване и прихватљиве и испуниле 

услове за спровођење е-аукције. 

- да је понуда ЗТР „НАПРЕДАК“ Рудо непотпуна  и 

одбацује се у складу са чланом 68. тачка 4) став (и) ЗЈН. 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник 

није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, 

који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавне набавку. 

http://www.opstinarudo.com/
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Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор најповољнијег 

понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неоспорно је да је изабрани понуђач 

најбоље оцијењен након спроведене е-аукције након које 

је добијена коначна ранг листа: 

 

Најниже цијене, чиме је утврђен и њихов 

сукцесивни ред – ранг листа: 

 

Ра

нг  
Назив понуђача 

Укупна цијена 

понуде 

 без ПДВ-а 

1. 
„INTER-COM“ 

ДОО Зеница 
9.500,00 КМ 

2. 
„ДИГИТАРИЈА“ 

ДОО Сарајево 
9.540,00 КМ 

3. 
„УНИЛАБ“ ДОО 

Сарајево 
9.790,00 КМ 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 9.500,00КМ 

без ПДВ-а. 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) 

тачка (б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у 

члану 1. ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

исте. Жалба се подноси писменим путем Начелнику 

општине Рудо, у најмање три примјерка. 

                  ______________________                                                                                                

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу „INTER-COM“ ДОО Зеница 

2. Понуђачу „ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево  

3. Понуђачу „УНИЛАБ“ ДОО Сарајево 

4. Понуђачу ЗТР „НАПРЕДАК“Рудо  

5. www.opstinarudo.com и Службени гласник 

општине Рудо 

6. а/а 

                                                               

Број: 02-404-65-1/21 

Датум:21.09. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

37.................................................................. 
     На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19) члана 70. ст. 1), 4) и 6) Закона о јавним 

набавкама („Сл. 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  

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне 

набавке број:02-404-65-2/21 од 20.09.2021.године и 

поништава се јавна набавка „Набавка рачунара и ИТ 

опреме“- ЛОТ 2- Набавка пројектора и пројекторског 

платна, јер су и након спроведене е-аукције, цијене свих 

прихватљивих понуда остале  непоромијењене, те се на 

основу критерија најниже цијене члан 64. Закона о 

јавним набавкама не може изабрати најповољнији 

понуђач.  

Члан 2. 

„Набавка рачунара и ИТ опреме“- ЛОТ 2 - Набавка 

пројектора и пројекторског платна  поништава се у 

складу са чланом 69. став 3) Закона о јавним набавкама.  

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се свим понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) 

Закона о јавним набавкама. 

Образложење: 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:02-404-65/21 од 

24.08.2021.године. 

Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом 

за достављање понуда. Подјељена је на четири лота. 

Процијењена вриједност набавке за  ЛОТ  2 без ПДВ-

а је 1.200,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-1-49-3-

15/21 од 25.08.2021.године, објављено  је на Порталу 

јавних набавки. 

Са објављивљањем Обавјештења на Порталу јавних 

набавки, Уговорни орган је сходно члану 88. став 1) 

Закона о јавним набавкама упутио конкурентски захтјев 

за достављање понуда на четири адресе и то:  ЗТР 

„НАПРЕДАК“ Рудо, „DRINEX“ ДОО Горажде, 

„ИТИНЕРИС“ ДОО Тузла и „KOДЕКС“ ДОО Сарајево 

 

Тендерску документацију са Портала јавних набавки 

преузели су сљедећи понуђачи:  

Јавно подузеће хрватске телекомуникације д.д.,  

Сиецом д.о.о., Eкапија доо, Kодекс д.о.о., Унилаб д.о.о. 

Сарајево, "Д&Д монтажа" доо Брчко, ББС Еуропе,  

Интер-Цом доо Зеница, Телеклик д.о.о. , Р&С д.о.о. 

Сарајево,  Проинтер итсс доо Бања Лука-члан инфинитy 

интернатионал гроуп ланацо доо, "Елур" д.о.о. Кисељак, 

Имтец д.о.о. Сарајево,  Итд д.о.о. Сарајево,  Артцо гроуп,  

"Градпром" д.о.о. Србац,  Аеро еxцлусиве доо, 

Инфоцомп д.о.о.  Зтр "Напредак" , Роберт`с плус д.о.о., 

Допер-тецх, План плус д.о.о., Теленет д.о.о. сарајево , 

Алф-ом, Фцт д.о.о., Дигитарија д.о.о. друштво за 

завјетовање и услуге у информатици,  Мрка љут д.о.о. 

Посушје, Еуростар д.о.о.,  Емадо д.о.о. Сарајево, Зерицк 

д.о.о., Електроком доо, Асбис д.о.о.  и Телнет д.о.о. 

http://www.opstinarudo.com/
http://www.opstinarudo.com/
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Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 

број: 02-020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о 

прегледу и оцјену понуда заједно са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача број:  02-404-65-2/21од 

20.09.2021.године,  у поступку јавне  набавке  услуга 

Набавка рачунара и ИТ опреме -ЛОТ 4- ЛОТ 2- Набавка 

пројектора и пројекторског платна. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 4; 

- да је благовремено запримљено 4 понуде; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су понуде понуђача: „INTER-COM“ ДОО Зеница, 

„ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево и „УНИЛАБ“ ДОО 

Сарајево квалификоване и прихватљиве и испуниле 

услове за спровођење е-аукције. 

- да је понуда ЗТР „НАПРЕДАК“Рудо непотпуна  и 

одбацује се у складу са чланом 68. тачка 4) став (и) ЗЈН. 

 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник 

није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, 

који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавне набавку. 

 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила, те је поништење поступка 

јавне набавке извршено у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неоспорно је да су цијене свих 

прихватљивих понуда једнаке и након спроведене е-

аукције гдје је добијена коначна ранг листа: 

 

Најниже цијене, чиме је утврђен и њихов 

сукцесивни ред – ранг листа: 

Ранг  Назив понуђача 

Укупна цијена 

понуде 

 без ПДВ-а 

1. 
„УНИЛАБ“ ДОО 

Сарајево 
1.200,00 КМ 

2. 
„ДИГИТАРИЈА“ 

ДОО Сарајево 
1.200,00 КМ 

3. 
„INTER-COM“ ДОО 

Зеница 
1.200,00 КМ 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 

3)  Закона о јавним набавкама, одлучено је као у члану 1. 

ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

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. 

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу „INTER-COM“ ДОО Зеница 

2. Понуђачу „ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево  

3. Понуђачу „УНИЛАБ“ ДОО Сарајево 

4. Понуђачу ЗТР „НАПРЕДАК“Рудо  

5. www.opstinarudo.com и Службени гласник 

општине Рудо 

6. а/а 

                                                                         
Број: 02-404-65/21 

Датум:20.09. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

38.................................................................. 
   На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 64. став 1) тачка (б), члана 70. 

ст. 1), 3) и 6) Закона о јавним набавкама („Сл. 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 

 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне 

набавке број:02-404-65-3/21 од 21.09.2021.године и 

уговор за јавну набавку- Набавка рачунара и ИТ опреме -

ЛОТ 3- Набавка мултифункционалних уређаја, додјељује 

се понуђачу  „УНИЛАБ“ ДОО Сарајево, понуда бр. ХШ-

728/21,  за понуђену цијену од 2.400,00 КМ без ПДВ–а и 

након спроведене е-акције, као најбоље оцијењеном. 

  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис 

изабраном понуђачу по протеку рока од 15 дана, 

рачунајући од дана од када су сви понуђачи буду 

обавијештени о избору најповољније понуде. Изабрани 

понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

ове одлуке доставити доказе тражене тендерском 

документацијом. 

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се свим понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење: 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:02-404-65/21 од 

24.08.2021.године. 

http://www.opstinarudo.com/
http://www.opstinarudo.com/
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Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом 

за достављање понуда. Подјељена је на четири лота. 

Процијењена вриједност набавке за  ЛОТ 3 без ПДВ-

а је 2.400,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-1-49-3-

15/21 од 25.08.2021.године, објављено  је на Порталу 

јавних набавки. 

Са објављивљањем Обавјештења на Порталу јавних 

набавки, Уговорни орган је сходно члану 88. став 1) 

Закона о јавним набавкама упутио конкурентски захтјев 

за достављање понуда на четири адресе и то:  ЗТР 

„НАПРЕДАК“ Рудо, „DRINEX“ ДОО Горажде, 

„ИТИНЕРИС“ ДОО Тузла и „KOДЕКС“ ДОО Сарајево 

 

Тендерску документацију са Портала јавних набавки 

преузели су сљедећи понуђачи:  

Јавно подузеће хрватске телекомуникације д.д.,  Сиецом 

д.о.о., Eкапија доо, Kодекс д.о.о., Унилаб д.о.о. Сарајево, 

"Д&Д монтажа" доо Брчко, ББС Еуропе,  Интер-Цом доо 

Зеница, Телеклик д.о.о. , Р&С д.о.о. Сарајево,  Проинтер 

итсс доо Бања Лука-члан инфинитy интернатионал гроуп 

ланацо доо, "Елур" д.о.о. Кисељак, Имтец д.о.о. Сарајево,  

Итд д.о.о. Сарајево,  Артцо гроуп,  "Градпром" д.о.о. 

Србац,  Аеро еxцлусиве доо, Инфоцомп д.о.о.  Зтр 

"Напредак" , Роберт`с плус д.о.о., Допер-тецх, План плус 

д.о.о., Теленет д.о.о. сарајево , Алф-ом, Фцт д.о.о., 

Дигитарија д.о.о. друштво за завјетовање и услуге у 

информатици,  Мрка љут д.о.о. Посушје, Еуростар д.о.о.,  

Емадо д.о.о. Сарајево, Зерицк д.о.о., Електроком доо, 

Асбис д.о.о.  и Телнет д.о.о. 

 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 

број: 02-020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о 

прегледу и оцјену понуда заједно са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача број:  02-404-65-3/21од 

20.09.2021.године,  у поступку јавне  набавке  услуга 

Набавка рачунара и ИТ опреме -ЛОТ 3-Набавка 

мултифункционалин уређаја. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 4; 

- да је благовремено запримљено 4 понуде; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су понуде понуђача: „ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево 

и „УНИЛАБ“ ДОО Сарајево квалификоване и 

прихватљиве и испуниле услове за спровођење е-аукције. 

- да понуда „INTER-COM“ ДОО Зеница не испуњава све 

минималне захтјеве у погледу техничке спецификације  и 

одбацује се у складу са чланом 68. тачка 4) став (и) ЗЈН, 

- да је понуда ЗТР „НАПРЕДАК“Рудо непотпуна  и 

одбацује се у складу са чланом 68. тачка 4) став (и) ЗЈН. 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник 

није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, 

који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавне набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор најповољнијег 

понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неоспорно је да је изабрани понуђач 

најбоље оцијењен након спроведене е-аукције након које 

је добијена коначна ранг листа: 

 

Најниже цијене, чиме је утврђен и њихов 

сукцесивни ред – ранг листа: 

 

Ран

г  
Назив понуђача 

Укупна цијена понуде 

 без ПДВ-а 

1. 
„УНИЛАБ“ ДОО 

Сарајево 
2.400,00 КМ 

2. 
„ДИГИТАРИЈА“ 

ДОО Сарајево 
3.225,00 КМ 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 2.400,00 КМ 

без ПДВ-а. 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) 

тачка (б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у 

члану 1. ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

исте. Жалба се подноси писменим путем Начелнику 

општине Рудо, у најмање три примјерка. 

                      

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу „INTER-COM“ ДОО Зеница 

2. Понуђачу „ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево  

3. Понуђачу „УНИЛАБ“ ДОО Сарајево 

4. Понуђачу ЗТР „НАПРЕДАК“Рудо  

5. www.opstinarudo.com и Службени гласник 

општине Рудо 

6. а/а 

                                                           
Број: 02-404-65-3/21 

Датум:  21.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

39.................................................................. 
    На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 64. став 1) тачка (б), члана 70. 

ст. 1), 3) и 6) Закона о јавним набавкама („Сл. 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 

 

http://www.opstinarudo.com/
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Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке 

број:02-404-65-4/21 од 20.09.2021.године и уговор за 

јавну набавку- Набавка рачунара и ИТ опреме -ЛОТ 4-

Набавка таблета, додјељује се понуђачу  „INTER-COM“ 

ДОО Зеница, понуда број: 00447-09/21, за понуђену 

цијену од 1.996,00 КМ без ПДВ–а након спроведене е-

акције, као најбоље оцијењеном. 

  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис 

изабраном понуђачу по протеку рока од 15 дана, 

рачунајући од дана од када су сви понуђачи буду 

обавијештени о избору најповољније понуде. Изабрани 

понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

ове одлуке доставити доказе тражене тендерском 

документацијом. 

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се свим понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење: 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:02-404-65/21 од 

24.08.2021.године. 

Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом 

за достављање понуда. Подјељена је на четири лота. 

Процијењена вриједност набавке за  ЛОТ-а 4 без ПДВ-а 

је 2.000,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-1-49-3-

15/21 од 25.08.2021.године, објављено  је на Порталу 

јавних набавки. 

Са објављивљањем Обавјештења на Порталу 

јавних набавки, Уговорни орган је сходно члану 88. став 

1) Закона о јавним набавкама упутио конкурентски 

захтјев за достављање понуда на четири адресе и то:  ЗТР 

„НАПРЕДАК“ Рудо, „DRINEX“ ДОО Горажде, 

„ИТИНЕРИС“ ДОО Тузла и „KOДЕКС“ ДОО Сарајево 

Тендерску документацију са Портала јавних 

набавки преузели су сљедећи понуђачи:  

Јавно подузеће хрватске телекомуникације д.д.,  Сиецом 

д.о.о., Eкапија доо, Kодекс д.о.о., Унилаб д.о.о. Сарајево, 

"Д&Д монтажа" доо Брчко, ББС Еуропе,  Интер-Цом доо 

Зеница, Телеклик д.о.о. , Р&С д.о.о. Сарајево,  Проинтер 

итсс доо Бања Лука-члан инфинитy интернатионал гроуп 

ланацо доо, "Елур" д.о.о. Кисељак, Имтец д.о.о. Сарајево,  

Итд д.о.о. Сарајево,  Артцо гроуп,  "Градпром" д.о.о. 

Србац,  Аеро еxцлусиве доо, Инфоцомп д.о.о.  Зтр 

"Напредак" , Роберт`с плус д.о.о., Допер-тецх, План плус 

д.о.о., Теленет д.о.о. сарајево , Алф-ом, Фцт д.о.о., 

Дигитарија д.о.о. друштво за завјетовање и услуге у 

информатици,  Мрка љут д.о.о. Посушје, Еуростар д.о.о.,  

Емадо д.о.о. Сарајево, Зерицк д.о.о., Електроком доо, 

Асбис д.о.о.  и Телнет д.о.о. 

 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 

број: 02-020-34/21 од 14.06.2021.године. 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о 

прегледу и оцјену понуда заједно са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача број:  02-404-65-4/21од 

20.09.2021.године,  у поступку јавне  набавке  услуга 

Набавка рачунара и ИТ опреме -ЛОТ 4-Набавка таблета. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 4; 

- да је благовремено запримљено 4 понуде; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су понуде понуђача: „INTER-COM“ ДОО Зеница, 

„ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево и „УНИЛАБ“ ДОО 

Сарајево квалификоване и прихватљиве и испуниле 

услове за спровођење е-аукције. 

- да је понуда ЗТР „НАПРЕДАК“Рудо непотпуна  и 

одбацује се у складу са чланом 68. тачка 4) став (и) ЗЈН. 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник 

није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, 

који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавне набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор најповољнијег 

понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неоспорно је да је изабрани понуђач 

најбоље оцијењен након спроведене е-аукције након које 

је добијена коначна ранг листа : 

Најниже цијене, чиме је утврђен и њихов сукцесивни 

ред – ранг листа: 

Ранг  Назив понуђача 

Укупна цијена 

понуде 

 без ПДВ-а 

1. 
„INTER-COM“ ДОО 

Зеница 
1.996,00 КМ 

2. 
„ДИГИТАРИЈА“ ДОО 

Сарајево 
1.998,00 КМ 

3. 
„УНИЛАБ“ ДОО 

Сарајево 
2.000,00 КМ 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 1.996,00КМ 

без ПДВ-а. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) 

тачка (б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у 

члану 1. ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

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.       

http://www.opstinarudo.com/
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ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу „INTER-COM“ ДОО Зеница 

2. Понуђачу „ДИГИТАРИЈА“ ДОО Сарајево  

3. Понуђачу „УНИЛАБ“ ДОО Сарајево 

4. Понуђачу ЗТР „НАПРЕДАК“Рудо  

5. www.opstinarudo.com и Службени гласник 

општине Рудо 

6. а/а 

                                                                

Број: 02-404-65-4/21 

Датум:20.09. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

40.................................................................. 
     На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 3.9. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку радова: „Пробијање 

пута Околишта-Дражевина “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  5.900,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. 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: 02-02-404-66/21 

Датум: 24.08.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

41.................................................................. 
    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  „Пробијање 

пута Околишта-Дражевина “, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1.  „Д.Д. МИНЕКС“ доо Зворник,  на износ од 

5.042,74 КМ без ПДВ-а, односно 5.900,00 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 „Д.Д. 

МИНЕКС“ доо Зворник приступи закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:               

1. Понуђачу,  

2. а/а     
Број: 02-404-66/21 

Датум:26.08. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

42.................................................................. 
   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 1.11. Плана јавних 

набавки за 2021. годину, за набавку услуга „Превоз 

ученика на подручју општине Рудо  у 2021. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 7.568,00  КМ. 

http://www.opstinarudo.com/
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Средства за реализацију ове набавке су 

обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са 

ставке текуће помоћи ученицима - превоз ђака, 

економски код 416124 и суфинасирањем од стране 

Министарства просвјете и културе РС. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

преговарачког поступка без објаве обавјештење о 

набавци, члан 23. став 1. тачка б)  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-

020-43/21 од 14.08.2021.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

                                                                           
Број: 02-404-67/21 

Датум:31.08.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

43.................................................................. 
     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  „Превоз ученика на подручју општине 

Рудо  у 2021. години“, на преговоре је позван Извршилац 

услуге „ИН ТУРС“ ДОО Рудо. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.  

Након разматрања понуде и завршених 

преговора утврђено је да је понуђач „ИН ТУРС“ ДОО 

Рудо сагласан да настави да врши услугу превоза 

ученика по цијени по којој је вршио услугу превоза и у 

претходној шкoлској години 2020/2021 години, односно 

344,00 КМ без ПДВ-а тј. 402,48 КМ са ПДВ-ом по 

аутодану и да се са истим приступи закључењу Уговора.  

 

III 

Записник о преговарању број 02-404-35/21 од 

31.08.2021.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“. 

 

 

 ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 

02-404-35/21 од 31.08.2021. године 

 

ДОСТАВИТИ:     

           

1. Понуђачу,  

2. а/а    
Број: 02-404-67/21 

Датум:32.08. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

44.................................................................. 
       На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.21. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавка 

фотокопир апарата“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  3.200,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке 

издаци за набавку остале канцеларијске опреме, алата и 

инвентара,  економски код 511327. 

 

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. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

                                                                       
Број: 02-404-68/21 

Датум: 01.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

45.................................................................. 
      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 фотокопир 

апарата“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо, на износ од 3.200,00 КМ 

без ПДВ-а, односно 3.744,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „Напредак“  Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

истом приступи закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

    

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

                                                                        
Број: 02-404-68/21 

Датум: 03.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

46.................................................................. 
   На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.1. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавка 

канцеларијског материјала  за септембар мјесец у 2021. 

години “. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  335,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са 

ставки расходи за остали канцеларијски материјал-

економски код 412319 и расходи за обрасце и папир-

економски код 412312. 

 

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: 02-404-69/21 

Датум:03.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

47.................................................................. 
   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 канцеларијског 

материјала  за септембар мјесец у 2021. години“ понуду 

је доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 336,62 КМ 

без ПДВ-а, односно 393,85 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању 

уговора. 
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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: 02-404-69/21 

Датум: 06.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

48.................................................................. 
     На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.2. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавка 

компјутерског материјала  за септембар мјесец у 2021. 

години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  270,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са 

ставке расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

                                                                         
Број: 02-404-70/21 

Датум: 03.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

 

49.................................................................. 
      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 компјутерског 

материјала  за септембар мјесец у 2021. години“ понуду 

је доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 267,27  КМ 

без ПДВ-а, односно 312,70 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо.  

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

                                                                        
Број: 02-404-70/21 

Датум:06.09. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

50.................................................................. 
   На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним броје 1.29 Плана јавних 

набавки за 2021. годину, за набавку услуга: „Израда 

програма санитарне заштите изворишта Зова I, Зова II  и 

бунар Крупица у Рудом“. 
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II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 18.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021.годину са ставке  

издаци за одржавање, реконструкцију и адаптацију 

плиновода, водовода и канализације, економски код 

511291 и суфинансирањем пројекта од стране Фонда за 

заштиту животне средине и енергетску ефикасност 

Републике Српске  по Уговору број: 02-400-2/21 од 

29.06.2021.године. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског захтјева. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена.  

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

                                                                       
Број: 02-404-71/21 

Датум: 06.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

51.................................................................. 
      На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 64. став 1) тачка (б), члана 70. 

ст. 1), 3) и 6) Закона о јавним набавкама („Сл. 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 

 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне 

набавке број:02-404-71/21 од 21.09.2021.године и уговор 

за јавну набавку-Израда програма санитарне заштите 

изворишта Зова I, Зова II  и бунар Крупица у Рудом, 

додјељује се понуђачу  „ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО 

Бања Лука, понуда број: 385-09/21, за понуђену цијену од 

14.450,00 КМ без ПДВ–а, односно 16.906,50 КМ са 

урачунатим ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном. 

  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис 

изабраном понуђачу по протеку рока од 15 дана, 

рачунајући од дана од када су сви понуђачи буду 

обавијештени о избору најповољније понуде. Изабрани 

понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

ове одлуке доставити доказе тражене тендерском 

документацијом. 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се свим понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење: 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:02-404-71/21 од 

06.09.2021.године. 

Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом 

за достављање понуда. 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 

18.000,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-2-53-3-

17/21 од 06.09.2021.године, објављено  је на Порталу 

јавних набавки. 

Са објављивљањем Обавјештења на Порталу јавних 

набавки, Уговорни орган је сходно члану 88. став 1) 

Закона о јавним набавкама упутио конкурентски захтјев 

за достављање понуда на три адресе и то: ""Ибис 

инжењеринг" доо Бања Лука, "Криптос“ Милићи и Завод 

за водоприпрвреду дд Сарајево. 

Тендерску документацију са Портала јавних набавки 

преузели су сљедећи понуђачи:  

Завод за водопривреду д.д. Сарајево, ББС Еуропе, 

Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука, Екапија 

доо, Ибис-инжењеринг доо, Криптос, ФЦТ доо, Доо 

Рударски институт Приједор, ИБИС д.о.о. Завидовићи,  

Доо Ипин Бијељина, РГ ресурс и Урбис центар. 

Комисија за јавне набавке именована је 

Рјешењем број: 02-020-34/21 од 14.06.2021. године. 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о 

прегледу и оцјену понуда заједно са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача број:  02-404-71/21од 

21.09.2021.године,  у поступку јавне  набавке  услуга 

„Израда програма санитарне заштите изворишта Зова I, 

Зова II  и бунар Крупица у Рудом“. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 2; 

- да је благовремено запримљено 2 понуда; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су понуде понуђача: ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО 

Бања Лука и ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ДОО 

ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „ИГ“ Требиње прихватљиве; 

У поступку оцјене проведеног поступка, начелник 

није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, 

који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавне набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор најповољнијег 

http://www.opstinarudo.com/
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понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неоспорно је да је изабрани понуђач 

најбоље оцијењен због: 

 

Најниже цијене, чиме је утврђен и њихов 

сукцесивни ред – ранг листа: 

Р

А

Н

Г 

Назив / име 

понуђача 

Укупна 

цијена 

понуде 

без ПДВ-а 

Укупна 

цијена 

понуде (са 

ПДВ-ом) 

1. „ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ 

ДОО Бања Лука 

14.450,00 

КМ 

16.906,50 

КМ 

2. ИНСТИТУТ ЗА 

ГРАЂЕВИНАРСТВО ДОО 

ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

„ИГ“ Требиње 

16.000,00 

КМ 

18.720,00 

КМ 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 14.450,00 

КМ без ПДВ-а, односно 16.906,50 КМ са урачунатим 

ПДВ-ом. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) 

тачка (б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у 

члану 1. ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

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. 

1. Понуђачу „ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Бања 

Лука 

2. Понуђачу „ИНСТИТУТ ЗА 

ГРАЂЕВИНАРСТВО ДОО ПОСЛОВНИ 

ЦЕНТАР „ИГ“  Требиње 

3. www.opstinarudo.com и Службени гласник 

општине Рудо 

4. а/а 

                                                          

Број: 02-404-71/21 

Датум: 22.09. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

52..................................................................                                                                         
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и  88.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), члана 13. Одлуке о допунским правима 

бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих 

бораца („Службени гласник општине Рудо“ број:2/08) по 

захтјеву за помоћ мршевић Мирослава, општина Рудо, на 

предлог Савјета МЗ Миоче а по прибављеном мишљењу 

бораче организације Рудо,  Начелник општине Рудо,        

д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Мршевић Мирославу из Миоча, демобилисаном 

борцу прве категорије, одобравају се новчана средства у 

износу од  1.051,65 КМ, на име помоћи  за набавку 

материјала за изградњу купатила. 

 

II 

 Наведена средства ,према предрачуну број:5321, 

са позиције “ 416-122-Текуће помоћи породицама палих 

бораца, РВИ и демобилисаним борцима и цивилним 

жртвама рата“, уплатити на рачун трговинске радње 

„УВАЦ“ Рудо , бр. 562 006-81233161-26- 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: 02-40-108/21 

Датум: 30.09.2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

53.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17, 8/17 i 8/21) и Закључка Скупштине општине Рудо 

број:01-013-85/21 од 23.07.2021.године („Службени 

гласник општине Рудо“ број:9/21), по захтјеву за помоћ 

од Ветеринарске амбуланте „Саво“ Рудо,  Начелник 

општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Ветеринарској амбуланти „Саво“ Рудо, 

одобравају се новчана средства у износу од  2.000,00 КМ 

на име помоћи  у рјешавању проблема функционисања 

Ветеринарске станице - реализација пројекта 

Побољшања производних својстава преживара 

ерадикцијом паразитоза. 

II 

 Наведена средства, са позиције “Остали текући 

грантови у земљи-заштита животиња“ 415-228“, 

уплатити на рачун Ветеринарске амбуланте „Саво“ Рудо, 

број: 562 006-81264042-18 - 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: 02-40-128/21 

Датум: 28.07. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

 

http://www.opstinarudo.com/
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54...................................................................................................................................................................................................................... 
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 2021. годину 

 

 

I 

У табеларном прегледу Плана јавних набавки за 2021. годину, у диjeлу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.25, додајe се новa тачкa којa гласи: 

Р. 

бр. 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРНЈ 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈЕДНОСТ 

ПЛАНИРАН

А БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ПОКРЕ.ПОС

Т. 

ОКВ.ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.26 

Санација локалног пута 

Бјељевине-Радожеље у 

општини Рудо 

90522400-6 1.710,00 2.000,00 
Директни 

споразум 

јун, 

2021 

јун, 

 2021 

Општина 

Нови Град и  

Буџет 511231 

 

 
 

УКУПНО: 
 210.359,00 234.428,00  

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.11. 
Набавка месинганог 

постоља и застава 
390000000-2 1.090,00 1.275,00 

Директни 

споразум 

мај, 

2021 

мај, 

2021 

Буџет 

511387  

2.12. 

Набавка и уградња 

принудних успоривача 

брзине 

45233294-6 2.565,00 3.000,00 
Директни 

споразум 

јун, 

2021 

јун, 

2021 

Буџет 

511200  

2.13. 
Набавка рачунарске 

опреме 
30000000-9 12.820,00 15.000,00 

Конкурентски 

захтев 

јун, 

2021 

јул, 

2021 

Буџет 

511200  

2.14. 
Набавка промотивног 

материјала и опреме 
39294100-0 710,00 830,00 

Директни 

споразум 

јун, 

2021 

јун, 

2021 

Буџет 

511327  

2.15. 
Набавка канцеларијског 

намјештаја 
39130000-2 1.560,00 1.825,00 

Директни 

споразум 

јун, 

2021 

јун, 

2021 

Буџет 

511321  
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II 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2021. годину, у дијелу тачке 2. Робе, иза тачке 2.10. додају се нове тачке  које гласе: 

 

III 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2021. годину, у дијелу тачке 3. Радови, иза тачка 3.1. се мијења и  додају се нове тачке  које гласе: 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

3.1. 

Изградња спомен 

обиљежја пјеснику 

Милошу Видаковићу 

45000000-7 7.008,00 8.200,00 
Конкурентски 

захтјев 

јун, 

2021 

јул, 

 2021 

Буџет  

511200  

3.2. 

Санација аутобуског 

стајалишта код моста у 

Рудом 

45213315-4 1.710,00 2.000,00 
Директни 

споразум 

јун, 

2021 

јун, 

2021 
Буџет  

511200  

3.3. 
Санација крова спортске 

дворане у Рудом 
45260000-7 5.850,00 6.845,00 

Директни 

споразум 

јун, 

2021 

јун, 

2021 

Буџет  

511200  

3.4. 

Постављање звучне 

изолације и кречење 

просторија општине 

45000000-7, 

44112600-4 
865,00 1.015,00 

Директни 

споразум 

јун, 

2021 

јун, 

2021 

Буџет 

511334  

 УКУПНО:  15.443,00 18.060,00  

 

 

 

 

2.16. 
Набавка материјала за 

звучну изолације 
44110000-4 2.315,00 2.710,00 

Директни 

споразум 

јун, 

2021 

јун, 

2021 

Буџет 

511221  

2.17. 
Набавка опреме за 

евиденцију радног времена 
32442000-3 5.975,00 6.990,00 

Директни 

споразум 

јун, 

2021 

јун, 

2021 

Буџет 

511343  

2.18. 

Набавка и инсталација web 

софтвера за евиденцију 

радног времена 

72000000-5 3.350,00 3.920,00 
Директни 

споразум 

јун, 

2021 

јун, 

2021 

Буџет 

511334  

 УКУПНО:  78.698,60 92.075,00  
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IV 

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

 

Број: 02-404-27/21 

Датум:26.05.2021.год.                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                 Драгољуб Богдановић.с.р 

55....................................................................................................................................................................................................................... 
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 2021. годину 

 

I 

У табеларном прегледу Плана јавних набавки за 2021. годину, у диjeлу тачке 1. Услуге, тачка 1.25. се мијења у дијелу процијењена вриједност набавке, а иза тачке 1.26, 

додају се нове тачке које гласе: 

Р. 

бр. 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРНЈ 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈЕДНОСТ 

ПЛАНИРАН

А БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ПОКРЕ.ПОС

Т. 

ОКВ.ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.25. 
Одржавање локалних 

путева 
45112310-1 20.000,00 23.400,00 

Конкурентски 

захтјев 

по потреби, 

2021 

по потреби, 

2021 

Буџет 

412520 
Е-АУКЦИЈА 

1.27. 
Израда пројеката 

водоводне мреже 
71242000-6 12.000,00 14.040,00 

Конкурентски 

захтјев 

јул, 

2021 

август, 

 2021 

Буџет 

511291 
 

1.28. 

Израда пројектно техничке 

документације за 

реконструкцију, 

адаптацију и пренамјену 

школе у Гаочићина у 

планинарски дом 

71242000-6 4.000,00 4.680,00 
Конкурентски 

захтјев 

јул, 

2021 

август, 

 2021 

Буџет  

511227 
 

 
 

УКУПНО: 
 229.264,00 256.548,00  
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II 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2021. годину, у дијелу тачке 2. Робе, иза тачке 2.18. додаје се нова тачка која гласи: 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.19. 
Набавка саобраћајних 

знакова 
34992000-7 1.350,00 1.560,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2021 

по потреби, 

2021 

Буџет 

412529 

 
 

2.20. 
Израда застава и носача 

застава 

35821000-5 

35821100-6 
990,00 1.160,00 

Директни 

споразум 

јул, 

2021 

јул, 

2021 

Буџет 

511387  

 УКУПНО:  81.038,60 94.795,00  

 

 

III 

 

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

 

 

Број: 02-404-50/21  
Датум:09.07.2021.год.                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                 Драгољуб Богдановић.с.р 
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56.................................................................. 
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

оштине Рудо („Службени гласник  општине Рудо“ број: 

4/17 и 8/17),  Начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од 600,00 КМ,  на име награда за три ученика из СШЦ 

„Рудо“, ОШ „Рудо“ и  ОШ „Бошко Буха „ Штрпци, који 

су проглашени ученицима генерације школске 2020/21 

године. 

II 

 Наведена средства, са буџетске позиције  „остале 

помоћи ђацима и студентима  416-124 “, исплатиће се 

преко благајне Општинске  управе , у износу од по 200,00 

КМ: 

- Јани  Јовановић - ОШ Рудо,  

-Стефану Ступићу  - ОШ „Бошко Буха“ Штрпци, 

- Светлани Преловић - СШЦ „Рудо“. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-022-99/21 

Датум: 06. јул 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

57..................................................................
  На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88 .Статута 

оштине Рудо („Службени гласник  општине Рудо“ број: 

4/17 и 8/17),  Начелник општине Рудо, д о н о с и 
 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од 1700,00 КМ,  на име награда за учешће и пласман на 

турнирима у шаху, малом фудбалу и одбојци на пјеску, у 

оквиру обиљежавања Петровдана-Дана општине Рудо. 

 

II 

 Наведена средства , са буџетске позиције „ 

празници и манифестације- 412-943 “, исплатиће се преко 

благајне Општинске  управе , у износу од: 

- 300,00 КМ –за  такмичења у шаху, 

- 400,00 КМ –за такмичења у одбојци на пјеску 

- 1000,00 КМ- за  такмичења  у малом фудбалу.  

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-022-101/21 

Датум: 07. јул 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

58.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88 .Статута 

оштине Рудо („Службени гласник  општине Рудо“ број: 

4/17 и 8/17),  Начелник општине Рудо, д о н о с и 
 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од  220,00 КМ,  на име награда за учеснике у прављењу 

славског колача , у оквиру обиљежавања Петровдана-

Дана општине Рудо. 

 

II 

 Наведена средства , са буџетске позиције „ 

празници и манифестације- 412-943 “, исплатиће се преко 

благајне Општинске  управе , у износу од: 

- 100,00 КМ – за освојено прво мјесто, 

- 70,00 КМ –  за освојено друго мјесто, 

- 50,00 КМ – за освојено треће мјесто.  

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-022-100/21 

Датум: 07. јул 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

59.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број  

4/17 и 8/17), Начелник општине Рудо,  д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од   380,00 КМ, на име помоћи   за реализацију  пројекта 

„Социјализација дјеце Републике Српске 2021-e године“. 
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II 

               Средства из тачке I намјењена су за 19-оро дјеце 

из породица корисника права из социјалне и дјечије 

заштите, дјеце са посебним потребама, дјеце из 

вишечланих породица и дјеце демобилисаних бораца и 

РВИ ВРС од I-IV категорије  , која ће љетовати у 

одмаралишту „Ужице“ у Бечићима , у периоду од 

12.07.2021. до 21.07.2021.године. 

 

III 

             Наведена средства , са позиције „остале помоћи 

појединцима -416-129“, уплатити на рачун   Јелић 

Момчила ( радник ЈУ Фонд за дјечију заштиту –

Пословница Рудо) бр.562-00681226129-73 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: 02-014-36/21 

Датум: 09. јул 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

60.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број  

4/17 , 8/17 и 8/21), по захтјеву Мз Бијело Брдо , Начелник 

општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у  износу 

од   500,00 КМ, на име помоћи за уређење школског 

игралишта у Будимлији а у циљу реализације пројекта 

„Омладинске банке“  под називом „Безбједна игра на 

првом мјесту“.    

II 

   Наведена средства , са позиције „остале 

помоћи појединцима -416-129“, уплатити на рачун ТР 

„Увац“ власника Николић Снежане, бр.562-006-

81233161-26 НЛБ са назнаком –материјал за уређење 

игралишта. 

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: 02-40-139/21 

Датум: 13.август2021.год.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

61.................................................................. 
     На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број  

4/17 , 8/17 и 8/21),у циљу реализације пројекта 

„Омладинске банке“ под називом „Свим за Лим“, 

Начелник општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства: 

- у износу од   150,00 КМ, на име куповине 

камере за видео надзор на градској плажи у оквиру 

пројекта  „Свим за Лим“ и  

- средства за изведене земљане радове на 

чишћењу и равнању терена градске плаже ,према рачуну 

извођача радова.  

 

II 

   Наведена средства , са позиције „остале 

помоћи појединцима -416-129“, уплатити на рачун 

координатора пројекта Остојић Јоване  бр.562-

00681452424-91 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: 02-40-135/21 

Датум:13.август 2021.год.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

62.................................................................. 
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број  

4/17 , 8/17 и 8/21), Начелник  општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од   130,00 КМ, на име ангажовања полицијских 

службеника и службеног возила ЈПГ Вишеград, у циљу 

обављања граничних провјера возача тешке грађевинске 

машине ТГ 200 , у случајевима посебних и оправданих 

разлога.  

II 

   Наведена средства , са позиције „ одржавање 

локалних путева 412-529“, уплатити на рачун: 

Министарство финансија и трезора БиХ, Централна 

банка БиХ , на трансакцијски  рачун бр. 

0000030000000145, сврха уплате –трошкови граничних 

провјера на другом мјесту , с позивом на број : 37111.  
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III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

                                                                          

Број: 02-40-140/21 

Датум:16. август 2021.год.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

 

63.................................................................. 
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 Савјета МЗ Миоче ,  Начелник 

општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Одобравају се новчана средства у износу од  

1200,00 КМ, на име набавке материјала  за санирање 

оштећења у просторијама МЗ Миоче, које су смјештене у 

згради ОШ Миоче. 

 

II 

 Наведена средства ,према предрачуну бр.50/21, 

са позиције  “511-227 издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију  и адаптацију осталих 

пословних простора “, уплатити на рачун трговинске 

радње „УВАЦ“ Рудо, вл.Николић Снежана, бр. 562 006-

81233161-26- 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: 02-40-84/21 

Датум: 27. август 2021.год.    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

64.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17) , рјешавајући по захтјеву Ветеринарске 

амбуланте „Саво“ , Начелник општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

 

I 

Ветринарској амбуланти „Саво“ одобравају се  

новчана средства, у износу од 3.500,00 КМ, на име 

помоћи за спречавање ширења заразне  болести оваца у 

домаћинствима МЗ Бијело Брдо .  

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „415-228-заштита животиња“, уплатити  

на рачун ове амбуланте  бр.562-006-8126404218 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: 02-40-147/21 

Датум: 27. август 2021.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

65..................................................................                       
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17) , рјешавајући по молби за новчану помоћ  

Друштва добровољних давалаца крви „Стара 

Херцеговина“  Вишеград , Начелник општине Рудо,         

д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

Друштву добровољних давалаца крви „Стара 

Херцеговина“ Вишеград ,одобравају се  новчана 

средства, у износу од  200,00 КМ , на име помоћи за 

планиране активности овог друштва.  

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „остале текуће дознаке 416-129“, 

уплатити  на рачун овог друштва бр.562-006-0000-1682-

05 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: 02-40-146/21 

Датум: 27. aвгуст 2021.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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66.................................................................. 
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број  

4/17 , 8/17 и 8/21), Начелник општине Рудо,    д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у  износу 

од   5400,00 КМ, на име набвке  2500 литара дизел-горива 

за рад машина на пословима рашчишћавања и минирања 

дијелова путног правца Околишта-Цигла.    

 

II 

   Наведена средства , са позиције „ одржавање 

осталих објеката (путева) 412- 520“, уплатити на рачун 

НЕСТРО- ПЕТРОЛ а.д. Бања Лука  , бр.562-09900000162 

08 НЛБ . 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-145/21 

Датум: 26. август 2021.год.    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:  4/17 и 8/17) и Одлуке о усвајању Плана 

капиталних инвестиција („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 6/21 и 9/21), Начелник општине,  д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању  средстава 

 

I 

 У циљу реализације Одлуке  о усвајању Плана 

капиталних инвестиција („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 6/21 и 9/21) и Одлуке додјели на привремено 

коришћење пословног простора КП Услуга а.д. Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 6/21) одобрава 

се пренос средстава КП „Услуга“ а.д. Рудо за адаптацију 

зграде жељезничке станице у Гојави у планираном 

износу од 6.000 КМ. 

 

II 

 Наведена средстава из Буџета општине Рудо за 

2021.годину, са буџетске позиције “Издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

осталих пословних објеката 511-227“, уплатити на рачун 

КП „Услуга“ а.д. Рудо, број: 562-006-00002976-03  НЛБ 

банка. 

 

III 

 Обавезује се КП „Услуга“ а.д. Рудо да утрошена 

средства оправда копијама фактура за утрошени 

материјал и записником комисије за пријем радова. 

 

IV 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-151/21 

Датум:09. септембар 2021.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                           Драгољуб Богдановић.с.р 

68.................................................................. 
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник  општине Рудо“ број: 

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

финансирању штампања књиге  аутора Јагодић  

Радомира , из Рудог, Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од 300,00 КМ, на име  трошкова штампања књиге  

пјесама под називом „ Дивљи анђели“, аутора Јагодић 

Радомира из Рудог.  

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

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

рачун Јагодић Радомира , бр.562-006-8123385966-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: 02-40-137/21 

Датум: 09. август 2021.год.    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

69.................................................................. 
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

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

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

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
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I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од по 100,00 КМ, за ученике првих разреда основних 

школа на подручју општине Рудо и то: 

 -за 10 ученика ОШ „Рудо“, износ од 1.000,00 КМ и 

 - за 12 ученика  ОШ „Бошко Буха „ Штрпци, износ од  2. 

200,00 КМ. 

 

II 

 Исплата средстав извршиће се преко благајне 

Општинске управе Рудо. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-148/21 

Датум: 27. август 2021.год.    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

70.................................................................. 
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 помоћ Универзитетске 

болнице Фоча,Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Универзитетској болници Фоча одобравају се 

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

за реализацију пројеката у циљу побољшања здравствене 

заштите становника општине Рудо као и читаве  регије 

коју покрива ова болница.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “остале текуће 

помоћи 416-129 “ , уплатити на рачун ове болнице , 

бр.562-006-81127924-02- НЛБ  банка , ЈИБ 

4403578070003. 

 

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: 02-40-138/21 

Датум: 09. август 2021.год.    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

 

71.................................................................. 
На основу чл.  67.став 1.алинеја 5. и 88. Статута 

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

8/17 и 8/21) , по захтјеву Српске православне црквене 

општине Мокроношке, Начелник општине Рудо,              

д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

Српској православној црквеној општини 

Мокроношкој, одобравају се новчана средства , у износу 

од  1.500,00 КМ ,  на име трошкова организације 

свечаности поводом  освећења  храма Св.Марије 

Магдалине у Мокронозима.  

 

II 

Уплату средстава,  на рачун  Српске православне 

црквене општине Штрпци, бр.562-006-8068131177 –НЛБ 

банка, вршити са  са позиције “  остале помоћи 416-129“. 

 

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: 02-40-154/21 

Датум: 15. септембар 2021.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                           Драгољуб Богдановић.с.р 

72.................................................................. 
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број  

4/17 , 8/17 и 8/21), по захтјеву савјета МЗ Бијело Брдо, 

Штрпци и Миоче , Начелник општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у  износу 

од 1500,00 КМ на име помоћи за трошкове изградње 

некатегорисаног  локалног пута Раванци- Превија-Зова.  

 

II 

   Наведена средства , са позиције „ одржавање 

осталих објеката (путева) 412- 520“, уплатити на рачун 

извођача радова Бакмаз Валентина, бр.555-002 81152976 

31- Нова банка. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 
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IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-156/21 

Датум: 15. септембар 2021.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                            Драгољуб Богдановић.с.р 

73.................................................................. 
На основу члана 59.став 1.тч.12.и члана  82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр.97/16 и 36/19) и члана 

40.став(4)Закона о развоју малих и средњих предузећа 

(Службени гласник Републике Српске  бр.50/13 и 84/19), 

по  захтјеву  Развојне агенције  Рудо,   Начелник општине 

Рудо, д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Статут Развојне агенције   

Рудо 

 

I 

   Даје се сагласност на Статут Развојне агенције   

Рудо, бр. 1/21 од 04.08.2021.године.  

 

II 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-023-1/21 

Датум: 5. август 2021.год.    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

74.................................................................. 
На основу члана 59.став 1.тч.12.и члана  82. став 

3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр.97/16 и 36/19) и члана 19.став 

1.тачка 2. Закона о систему јавних служби (Службени 

гласник Републике Српске бр.68/07, 109/12 и  44/16), по  

захтјеву  Локалне развојне агенције  Рудо,   Начелник 

општине Рудо, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник  о  организацији 

и систематизацији радних мјеста у Локалној 

развојној агенцији   Рудо 

 

 

I 

   Даје се сагласност на Правилник о 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Локалној развојној агенцији   Рудо, број 20/21 од 

7.септембра 2021.године.  

 

II 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-023-2/21 

Датум:14. септембар 2021.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                           Драгољуб Богдановић.с.р 

75.................................................................. 
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број  

4/17 , 8/17 и 8/21), Начелник општине Рудо,     д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у  износу 

од   2580,00 КМ, на име набвке  1200 литара дизел-горива 

за наставак радова  на пословима рашчишћавања и 

минирања дијелова путног правца Околишта-Цигла.    

 

II 

   Наведена средства , са позиције „ одржавање 

осталих објеката (путева) 412- 520“, уплатити на рачун 

НЕСТРО- ПЕТРОЛ а.д. Бања Лука  , бр.562-09900000162 

08 НЛБ . 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-145-1/21 

Датум:15. септембар 2021.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                           Драгољуб Богдановић.с.р 

76.................................................................. 
На основу члана 59.став 1.тачка 12. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник републике 

Српске“ број:76/16, 36/19 и 6/21)  разматрајући Захтјев 

КП „Услуга“ а.д. Рудо број: 02/3-217/21 од 

23.09.2021.године, Начелник општине Рудо, доноси: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О давању сагласности на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова у КП „Услуга“ а.д. Рудо  

 

I 

Даје се сагласности на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова у КП „Услуга“ а.д. Рудо 

број:02/3-218/21 од 23.09.2021.године. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-023-3/21 

Датум:23. септембар 2021.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                           Драгољуб Богдановић.с.р 
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С  А  Д  Р  Ж   А   Ј: 
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