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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXV Рудо,  11. новембар  2021. године Број 11 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
На основу члана 183. став 2. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 10/18) и члана 1. Закључка о изради 

пречишћеног текста Одлуке о комуналним таксама, 

(„Службени гласник општине Рудо“ број 5/21), Комисија 

за статутарна  питања, пословник и прописе  Скупштине 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 27.09.2021. 

године, утврдила је Пречишћен текст Одлуке о 

комуналним таксама („Службени гласник општине Рудо“ 

број: 7/12, 11/18, 5/20 и 5/21), у којем је означен дан 

ступања на снагу наведене Одлуке.  

 

Број:01-022-116/21.                                               

Дана:27.09.2021.године     

      ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

          Новаковић Исидора, дипл.прав .С.Р. 

 

 

О Д Л У К У 

о комуналним таксама 

(Пречишћен текст) 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се врста, висина, рокови, 

начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне 

таксе по основу коришћења права, предметима или 

услуга које се плаћају на подручју општине Рудо. 

Таксе из претходног става представљају приход 

буџета општине Рудо. 

 

Члан 2. 

На подручју општине Рудо утврђују се 

комуналне таксе за: 

а) коришћење простора на јавним површинама, 

осим у сврху продаје штампе, књига и других 

публикација, 

б) истицање реклама на јавним и другим 

површинама, осим рекламних паноа и билборда поред 

ауто-путева, магистралних и регионалних путева, 

в) истицање пословног имена правног лица или 

предузетника на пословним просторијама.   

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

Обвезник комуналне таксе је корисник 

права, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање таксе. 

Таксена обавеза настаје даном почетка 

коришћења права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

 

Члан 4. 

За коришћење простора на јавним површинама, 

осим у сврху продаје штампе, књига и других 

публикација плаћа се комунална такса , како слиједи: 

а) Заузимање јавне површине ради грађења 

- за заузимање јавне саобраћајне површине, за 

вријеме грађења, плаћа се такса од 0,50 КМ/m² 

дневно. 

б) Изградња нових објеката   

- сваки прекоп линијског облика јавне зелене 

површине и друге површине, осим 

саобраћајних површина, плаћа се 5,00 КМ/m. 

- сваки прекоп квадратног облика јавне зелене 

површине и друге површине, осим 

саобраћајних површина, плаћа се 10,00 КМ/m². 

- сваки прекоп линијског облика јавних 

саобраћајних површина плаћа се 15,00 КМ/m. 

- сваки прекоп квадратног облика јавних 

саобраћајних површина плаћа се 15,00 КМ/m². 

- подбушивање трупа пута-улице плаћа се 5,00 

КМ/m. 

в) Санација, поправка и одржавање подземних 

објеката инсталација и уређаја 

- сваки прекоп линијског облика јавних 

саобраћајних површина плаћа се 3,00 КМ/m. 

- сваки прекоп квадратног облика јавних 

саобраћајних површина плаћа се 10,00 КМ/m².  

 

Члан 5.-брисан 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 6. 

За коришћење рекламних паноа, стубова или 

табли, за истицање објава и огласа на јавним мјестиима 

плаћа се комунална такса, и то: 

а) за објаве и огласе који су истакнути, тако да 

објављивање траје до 30 дана, плаћа се 1,00 КМ дневно. 
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б) за објаве и огласе који су истакнути, тако да 

објављивање траје дуже од 30 дана.плаћа се 2,00 КМ 

дневно.  

 

Члан 7.-брисан 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 8.-брисан 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 9.-брисан 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 10.-брисан 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 11. 

За истицање пословног имена правних лица или 

предузетника на пословним просторијама плаћа се 

комунална такса у годишњем износу, како слиједи: 

1. Дистрибуција нафте и нафтних 

деривата......................................................3.000,00 КМ 

2. Дистрибуција плина-плинске пумпе.......1.000,00 КМ 

3. Производња електричне енергије 

(сједиште).................................................10.000,00 КМ 

4. Производња електричне енергије –

миниелектране...........................................1.500,00 КМ 

5. Пренос и дистр. ел.енергије  (пословнице, радне 

јединице, службе) и трафостанице..........2.000,00 КМ 

6. Производња алкохолних пића и пива..... 1.500,00 КМ 

7. Производња безалкохолних пића............1.500,00 КМ 

8. Производња у области хемијске,металне,  

дрвне индустрије..........................................700,00 КМ 

9. Производња и услуге у области текстилне,  

инд.и грађевинарства ..................................600,00 КМ 

10. Изградња и  одржавање путева...................500,00 КМ  

11. Каменорезачка дјелатност...........................300,00 КМ 

12. Пословнице пред. телекомуникација и пред. 

мобилне телефоније..................................2.000,00 КМ 

- аутоматске телефонске централе изван 

 Пословних јединица................................... 500,00 КМ 

- репетитор предузећа моб. Телефоније..1.000,00 КМ 

13. Поштанске услуге .....................................1.000,00 КМ 

- поштанске услуге издвојене радне јединице 

 са    поштанским бројем..............................100,00 КМ 

14. Банкарство..................................................1.500,00 КМ 

15. Микрокредитне организациј....................1.500,00 КМ 

16. Осигурања и реосигурања .......................1.500,00 КМ 

17. Шпедитерске услуге и услуге посредовања 

(сједиште и пословне јединице 

 које немају сједиште у Рудом)................1.000,00,КМ 

        - истурене пословне јединице које имају 

         сједиште у Рудом ........................................100,00 КМ 

18. Игре на срећу и то:спортске кладионице,         

томбола и др...............................................1.500,00 КМ 

19. Tрговине на велико лијековима...............1.000,00 КМ 

20. Апотеке..........................................................300,00 КМ 

21. Трговине на велико, стоваришта грађевинског 

материјала.....................................................500,00 КМ 

22. Трговина на мало.........................................400,00 КМ  

23. Трговина на мало која се обавља у киосцима, 

тезгама и објектима до 10м2........................100,00 КМ 

24. Угоститељство-хотели .............................1.000.00 КМ 

25. Угоститељство-мотели.................................750,00 КМ 

26. Угоститељство-остали објекти....................400,00 КМ 

27. Превоз робе и путника моторн.возилим....300,00 КМ 

28. Превоз путника такси аутомобилима.........100,00 КМ 

29. Адвокатска дјелатност, агенције за промет 

некретнина.....................................................700,00 КМ 

30. Приватне љекарске и стоматолошке 

ординацијe.....................................................300,00 КМ 

31. Остале непоменутe дјелатности..................200,00 КМ 

 

              Комунална такса из става 1. овог члана 

предузетницима се разрезује у висини од 30 % од 

прописане комуналне  таксе. 

 

Члан 12. 

 Од обавезе плаћања комуналних такси 

ослобођени су: 

а) институције Босне и Херцеговине, 

б) органи, организације и јавне установе 

Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе, 

в) акредитоване међународне организације 

г) дипломатска и конзуларна представништва, 

д) удружења од јавног интереса за Републику 

Српску и Општину Рудо, а којима је то својство 

признато у складу са актом којим се уређује 

додјела и престанак статуса удружења од јавног 

интереса, 

ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа 

признато својство члана породице погинулих, 

умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и 

цивилне жртве рата, особе са инвалидитетом које 

имају 80% инвалидитета и особе са тјелесним 

оштећењем од 70-100%, родитељ или старатељ 

који има статус лица које се стара о лицу са 

инвалидитетом, односно лице којем је рјешењем 

тај статус утврђен, 

е) предузетници који, у смислу закона којим се 

уређује порез на доходак, имају статус малог 

предузетника, 

ж) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од 

регистрације, 

з) предузетници који обављају дефицитарне и 

нискоакумулативне дјелатности: обућари, 

кројачи, часовничари ,оптичари, јуфкари, 

ковачи,бојаџије, вуновлачари, димњачари, 

водоинсталатери, молерско-тапетарска 

дјелатност, хемијско чишћење,погребна опрема, 

прикупљање и промет секундарних сировина. 

и) синдикалне организације које се као 

непрофитне организације финансирају из 

чланарине чланова Синдиката. 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 13. 

 Право на ослобађање од плаћања комуналних 

такси из члана 12.одлуке остварује се подношењем 

захтјева Одјељењу за привреду и финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове прије истека рока за 

пријављивање, односно плаћање таксене обавезе. 
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Рјешење о ослобађању од плаћања комуналне 

таксе Одјељењу за привреду и финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове доставља Пореској 

управи Републике Српске. 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 14. 

 Комунална такса из члана 2.став 1. тачка а) и б) 

утврђује се сразмјерно времену коришћења права, 

предмета или услуга, а комунална такса из тачке в) 

утврђује се у годишњем износу. 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 15. 

Обвезник комуналне таксе за истицање 

пословног имена дужан је пријавити таксену обавезу 

најкасније до 31. марта текуће године, а уплату извршити 

најкасније до 30. јуна текуће године. 

Обвезник који у току године региструје 

дјелатност за коју се плаћа комунална такса за истицање 

пословног имена, дужан је у року од 15 дана од дана 

почетка обављања дјелатности пријавити таксену 

обавезу, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске 

године и уплатити утврђени износ комуналне таксе 

најкасније до краја године. 

Порески обвезник који одјави дјелатност у току 

године, а платио је комуналну таксу у складу са ставом 1. 

овог члана, има право на поврат више уплаћеног износа 

комуналне таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја 

календарске године, у складу са прописима којима се 

уређује порески поступак. 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 16. 

Пријављивање и наплата таксе из члана 2.став 

1.тачка в) спроводи се у складу са прописима којима се 

уређује порески поступак. 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 17. 

Надлежна одјељење Општинске управе општине 

Рудо појединачним рјешењем утврђују обавезу плаћања 

комуналне таксе из члана 2. став 1. тачка а) до б) ове 

одлуке. 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:5/21) 

 

Члан 18. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о комуналним таксама на подручју општине Рудо 

број:01-023-6/97 од 03.04.1997.год, Одлука о измјени и 

допуни Одлуке о комуналним таксама број:01-023-150/03 

од 25.02.2004.годоне и Одлуке о допуни Одлуке о 

измјени и допуни одлуке о комуналним таксама број:01-

023/05 од 07.03.2005.године. 

 

Члан 19. 

Ова одлука је ступила на снагу 

28.11.2012.године, 28.11.2018.године, 19.06.2020.године 

и 08.04.2021.године, а примјењује се од 

01.01.2013.године. 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19, 61/21) 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 09.11.2021. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о додјели студентских 

стипендија из средстава буџета општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о додјели студентских стипендија из 

средстава буџета општине Рудо („ Службени гласник 

општине Рудо“ број: 8/17 и 7/19) члан 4. мијења се и 

гласи: 

„Право на студентску стипендију немају: 

-редовни студенти који су обновили годину 

студија (за ту годину) 

-редовни студент-корисник стипендије који је 

уписао исту годину студија на другом факултету (за ту 

годину) 

-студенти-апсолвенти. 

 Студентима чији чланови заједничког 

домаћинства имају доспјела а неизмирена дуговања 

према општини Рудо по било ком основу износ одобрене 

стипендије неће се исплаћивати, већ ће се умањивати  за 

износ дуговања, до намирења истог.“ 

 

Члан 1а 

 У члану 2. Став 1. Одлуке иза ријечи „и другог 

даваоца“ брише тачка и додаје нови текст „из Републике 

Српске-односно БиХ“.  

 

Члан 2. 

 У члану 3. Одлуке иза ријечи „из средње школе“ 

брише се тачка и додаје текст:“и студенту уписаном на 

државни факултет са просјечном оцјеном 10 из 

предходне године студија“, а у члану 5. тачка 1.2.-ред 

три, текст „13 бодова“ замјењује се по аутоматизму 

текстом „додјељује се стипендија“. 

 

Члан 3.  

 У члану 8. Одлуке иза ријечи „износи“ постојећи 

текст мијења се и гласи:  

„   - I и II година                90 КМ 

- III и IV година          100 КМ 

- V и VI  година“        110 КМ,  

Остали наставак текста остаје исти. 

 

Члан 4. 

У члану 12.Одлуке  у тачки А) алинеја 11. и у 

тачки Б) алинеја 8. бришу се. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 
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Број: 01-022-118/21  

Датум:09. новембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16, 36/19 и 61/21) 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 09.11. 2021. године, донијела је 

 

 

О   Д   Л   У   К   У   

o допуни Одлуке о разврставању путева на поручју 

општине Рудо  

 

Члан  1. 

 У Одлуци о разврставању путева на подручју 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:5/12) у члану 2.иза тачке 10. Додају се нове тачке 11, 

12 и 13. које гласе:  

 „11. Пут Околишта (од регионалног пута) -

Дражевине - Јабланица (граница са републиком 

Србијом)...........................................................................6 км 

   12. Пут Штрпци (од регионалног пута) – 

жељезничка станица Штрпци........................................2 км 

  13. Пут Равне-Мостина-Ваган (Долаши)- Сјајна 

Громила – Орашје - ОШ Мокронози ............................3 км 

  14. Пут Трнавци (од локалног пута Јелићи-

Оскоруша)–манастир Грађеник................................2,5 км.“ 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Број: 01-022-119/21  

Датум:09. новембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. 

Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12) 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 09.11.2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности 

 

Члан 1. 

           Општина Рудо продаје, путем усменог јавног 

надметања-лицитацијом, непокретност означену као к.ч. 

број 175/4, по култури њива 4. класе, површине 189 м
2
, 

уписана у Лист непокретности број 429 КО Рудо Град на 

име општине Рудо. 

    

Члан 2. 

            Почетна продајна цијена непокретности из члана 

1. ове одлуке износи 15 КМ/м
2
, што за укупну површину 

непокретности износи 2.835,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и 

физичка лица која уз пријаву за лицитацију приложе 

доказ о уплаћеној кауцији у висини од 10% од почетне 

продајне цијене земљишта за које лицитирају, на жиро 

рачун општине Рудо број 5620060000126107-рачун за 

прикупљање јавних прихода, отворен код НЛБ банке, 

врста прихода 729-124, шифра општине 080, буџетска 

организација 9999999. 

 

Члан 4. 

Продајну цијену земљишта, купац је дужан 

уплатити у року од 15 дана од закљученог поступка 

лицитације, а предаја земљишта у посјед извршиће се 

након уплате купопродајне цијене и закључења 

купопродајног уговора. 

Све трошкове око израде и провођења 

купопродајног уговора сноси купац. 

 

Члан 5. 

 Поступак лицитације спровешће Комисија за 

продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо 

у складу са одредбама Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12). 

 

Члан 6. 

Овлашћује се Начелник општине Рудо да, по 

окончаном поступку лицитације, а по прибављеном 

мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - 

сједиште замјеника у Фочи, закључи уговор о продаји 

земљишта из тачке 1. ове одлуке. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-121/21  

Датум:09. новембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 16. став 3) Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Рудо“, број 3/15) 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 09.11.2021. године,  доноси  
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О Д Л У К У 

о давању у закуп земљишта 

путем усменог јавног надметања-лицитацијом 

 

Члан 1. 

  Општина Рудо даје под закуп путем усменог 

јавног надметања-лицитацијом земљиште означено као 

к.ч.бр. 3493/1 KО Соколовићи, дио у површини од 900 

м2,  што чини три парцеле од по 300 м2, уписано у 

Посједовни лист број 545 КО Соколовићи, а према налазу 

и ситуацији коју је сачинила Агенције за геодетске 

послове „Геоплан“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

 Почетна цијена за додјелу у закуп земљишта из 

члана 1. Одлуке износи 0,33КМ/м2 годишње. 

 

Члан 3. 

 Локација из члана 1. ове одлуке даје се у закуп 

привремено, са роком трајања од 5 година, уз могућност 

продужења истог, а најкасније до привођења земљишта 

намјени, која је предвиђена планским актом. 

 

Члан 4. 

 Учесници лицитације су дужни положити 

кауцију у износу од 20,00 КМ за локацију за коју 

лицитирају на благајни општине Рудо, до почетка 

лицитације. 

  

Члан 5. 

 Годишњу цијену закупнине, закупац је дужан 

платити до краја првог квартала текуће године. 

 

Члан 6. 

 Поступак лицитације спровешће Комисија за 

продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо 

а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12). 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-122/21  

Датум:09. новембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

6.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 6/21) 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 09.11.2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

О учешћу општине у пројекту „Узгој поврћа у 

заштићеном подручју“  

Члан 1. 

Одобрава се учешће општине Рудо у пројекту 

„Узгој поврћа у заштићеном подручју“, који ће се 

реализовати до краја 2021. године на простору општине 

Рудо а у партнерству са Јединицом за координацију 

пољопривредних пројеката, Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.  

 

Члан 2. 

Учешће општине Рудо чини финансијска 

подршка пројекту у максималном износу од  53.000 КМ. 

 

Члан  3. 

Средства за ове намјене обезбједиће се из буџета 

општине Рудо са ставке 414149 – Субвенције 

непрофитним субјектима.   

 

Члан  4. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник 

општине Рудо.  

 

Члан  5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-120/21 

Датум:09. новембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

7.................................................................... 
На основу члана 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број:121/12 и 52/14), члана 36. и 133. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр. 

4/17 и 8/17) и члана 163. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.6/17), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 09.11. 2021. године, донијела је 

 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт буџета општине Рудо за 2022. 

годину у износу 4.967.125,00 КМ, а кога чине: 

-буџетски приходи ...................... 4.762.125,00 КМ 

-примици од отплате датих кредита из  

  буџетских средстава.................       50.000,00 КМ 

-остали примици ........................         5.000,00 КМ 

-неутрошена средства револвинг  

  фонда..........................................     150.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

Нацрт буџета општине Рудо за 2022.године се 

ставља на јавну расправу која ће се обавити у времену од  

11.11. до 18.11.2022.године. 
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Члан 3. 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. Марић Славослав, предсједник  

2. Тодоровић Маријан, члан  

3. Кузмановић Шалипур Јелена, члан 

4. Тешевић Зоран, члан 

5. Ћировић Велибор, члан. 

 

Члан 4. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 1.Нацрт буџета општине за 2022. годину учини 

доступним јавности; 

 2.Прикупи све примједбе, мишљења и 

приједлоге у току јавне расправе; 

 3.Прати јавну расправу и даје информације о 

изнесеним приједлозима на јавној расправи; 

 4.Припреми извјештај о резултатима јавне 

расправе. 

Члан 5. 

 Радна група из члана 2. овог закључка ће 

учинити доступним Нацрт буџета општине Рудо за 

2022.годину, објављивањем на огласним таблама 

општине Рудо, достављањем истог правним и физичким 

лицима која то буду затражила, омогућавањем 

заинтересованима да изврше увид у исти, и давањем 

потребних објашњења.  

 

Члан 6. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге грађанима 

до 18.11.2021.године. 

 

Члан 7. 

 Јавна расправа о Нацрту буџета општине Рудо за 

2022. годину одржаће се 18.11.2021.године са почетком у 

11,00 часова у малој сали Дома културе Рудо. 

 

Члан 8. 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна 

група је дужна доставити Начелнику општине и 

Скупштини општине Рудо. 

Члан 9. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 
Број: 01-013-115/21  

Датум:09. новембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
 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 2.22. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Замјена I фазе 

лед расвјете у спортској дворани у Рудом“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  5.980,00 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.“ 

  

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), 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  „Замјену I фазе лед 

расвјете у спортској дворани у Рудом“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 
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1. „ПРОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Источно Сарајево 

на износ од 5.981,20 КМ без ПДВ-а, односно 6.998,00 

КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „ПРОИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО 

Источно Сарајево, 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- 78/21 

Датум: 04.10. 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

3.................................................................  
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 2.23. Плана јавних 

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

уградња противпожарног система у Дому културе“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  4.700,00 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: 02-404-75/21 

Датум: 29. 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), 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 и уградња 

противпожарног система у Дому културе“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. „ENECO“ ДОО Источна Илиџа, на износ од 4.647,00 

КМ без ПДВ-а, односно 5.436,99 КМ са ПДВ-ом; 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „ENECO“ ДОО Источна Илиџа, 

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: 02-404-75/21 

Датум: 06. 10. 2021.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

5.................................................................... 
 На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

  

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 
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I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.24. Плана јавних 

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

материјала за бетонирање локалних путева“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  5.980,00 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: 02-404-76/21 

Датум: 29. 09. 2021.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

6.................................................................... 
 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 материјала за 

бетонирање локалних путева“ понуду је доставио 

следећи понуђач: 

1. „СИЛА“ ДОО Рудо, на износ од 5.949,70 КМ без 

ПДВ-а, односно 6.961,15 КМ са ПДВ-ом; 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „СИЛА“ ДОО 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: 02-404-76/21 

Датум: 08. 10. 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 2.1. Плана јавних 

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

канцеларијског материјала  за октобар мјесец у 2021. 

години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  430,00 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: 02-404-81/21 

Датум: 14. 10. 2021.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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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: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за октобар  мјесец у 2021. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 429,10  КМ 

без ПДВ-а, односно 502,05 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: 02-404-81/21 

Датум: 15. 10. 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 2.2. Плана јавних 

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

компјутерског материјала  за октобар мјесец у 2021. 

години “. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  95,00 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: 02-404-80/21 

Датум: 14. 10. 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 компјутерског 

материјала  за октобар мјесец у 2021. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

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

без ПДВ-а, односно 110,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да 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    
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Број: 02-404-80/21 

Датум: 15. 10. 2021.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) 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 бројевима 3.1., 3.7 и 3.8. Плана 

јавних набавки за 2021. годину, за набавку радова: 

„Постављање спомен обиљежја пјеснику Милошу 

Видаковићу, изградња паркинг простора и постављање 

ивичњака.“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 15.380,00  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 

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: 02-404-77/21 

Датум: 30. 09. 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 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:02-404-77/21 од 15.10.2021.године и уговор 

за јавну набавку-„Постављање спомен обиљежја 

пјеснику Милошу Видаковићу, изградња паркинг 

простора и постављање ивичњака“, додјељује се 

понуђачу КП „УСЛУГА“ АД Рудо, понуда број: 06/9-

237/21, за понуђену цијену од 15.332,60 КМ без ПДВ–а, 

односно 17.927,44 КМ КМ са урачунатим ПДВ-ом, као 

најбоље оцијењеном. 

  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на 

потпис изабраном понуђачу у року од од 10 дана, 

рачунајући од дана од кад понуђач буде обавијештен о 

избору најповољније понуде. Изабрани понуђач је дужан 

у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке дa 

достави 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:02-404-77/21 од 

30.09.2021.године. 

Јавна набавка је проведена конкурентским 

захтјевом за достављање понуда. 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 

15.380,00 КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-3-60-3-

22/21 од 30.09.2021.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: КП 

„УСЛУГА“ АД Рудо, ЗГР „КУЋА-СТИЛ“ Рогатица и 

„РОМАНИЈАПУТЕВИ“ АД Соколац. 

Тендерску документацију са Портала јавних 

набавки преузели су сљедећи понуђачи: Екапија доо, ББС 

Еуропе ,ЗГР „КУЋА-СТИЛ“ Рогатица, ФЦТ ДОО и КП 

„УСЛУГА“ АД Рудо. 

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:  02-404-77/21 од 

15.10.2021.године,  у поступку јавне  набавке  услуга -

http://www.opstinarudo.com/
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„Постављање спомен обиљежја пјеснику Милошу 

Видаковићу, изградња паркинг простора и постављање 

ивичњака“,“. 

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 1; 

- да је благовремено запримљено 1 понуда; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

       - да је понуда понуђача: КП „УСЛУГА“ АД Рудо    

прихватљива; 

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 утврђена– ранг листа: 

РАНГ 

Назив / 

име 

понуђача 

 

Укупна 

цијена 

понуде без 

ПДВ-а 

 

Укупна цијена 

понуде (са ПДВ-

ом) 

1. КП 

„УСЛУГА

“ АД Рудо 

15.332,60  

КМ 
17.927,44 КМ 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу од 

15.332,60  КМ без ПДВ-а, односно 17.927,44 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 (пет) дана од дана пријема 

исте. Жалба се подноси писменим путем Начелнику 

општине Рудо, у најмање три примјерка. 

 

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу КП „УСЛУГА“ АД Рудо 

2. www.opstinarudo.com  

3. Службени гласник општине Рудо 

4. а/а 

   

Број: 02-404-77/21 

Датум: 18. 10. 2021.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

 

 

13.................................................................. 
На основу члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03), 

члана 13.  Одлуке о оснивању акционарског друштва-

Комунално предузеће „Услуга“ Рудо („ Службени 

гласник општине Рудо“ број 8/12) и члана 30. Статута  

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

гласник општине Рудо“ број: 8/12 ), Скупштина 

акционара коју представља Начелник општине Рудо,        

д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

o расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора КП „Услуга“ а.д. Рудо  

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање 

3 члана Надзорног одбора КП „Услуга „ а.д. Рудо.  

                        

Члан 2. 

 Начелник општине 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 Надзорног  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  КП „Услуга“ а.д. Рудо. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ". 

  

Број: 02-022-117/21 

Датум: 03. 11. 2021.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

14.................................................................. 
 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 

 

 

http://www.opstinarudo.com/
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I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства Ивановић 

Мирку, Јовановић Николи и Ристовић Михаилу у износу 

од  по 50,00 КМ а што укупно износи 150 КМ, на име 

помоћи   за плаћање котизације за учествовање на 

атлетском такмичењу у Ваљеву 

                                                                               

II 

            Наведена средства , са позиције „остале помоћи 

појединцима -416-129“, уплатити на рачун   Ристовић 

Михаила бр.562-006-81685339-37 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: 02-014-175/21 

Датум: 03. 11. 2021.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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