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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXV Рудо, 3 март  2021. године Број 3 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

1.................................................................... 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19), чланa 22. Закона о пољопривреди 

(„Службени гласник Републике Српске“број:70/06, 20/07, 

86/07, 71/09 ) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

25.02.2021.године,  д о н о с и       

 

 

 

О Д Л У К У 

о подстицајима за развој пољопривредне  

производње у 2021. години 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови које морају 

да испуњавају физичка или правна лица (у даљем тексту: 

корисник) за остваривање права на новчане подстицаје за 

развој пољопривредне производње на подручју општине 

Рудо (у даљем тексту: подстицај), поступци за њихово 

остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних 

подстицаја, обавезе коју мора да испуни корисник након 

примања новчаних подстицаја, као и потребна 

документација и обрасци. 

 

Члан 2. 

Подстицајна средства биће планирана буџетом 

општине Рудо за сваку календарску годину сразмјерно 

плану прилива средстава у буџету и плану стварних 

потреба за пласман истих. 

Предвиђена подстицајна средства за развој 

пољопривредне производње у 2021. години износе 

200.000  КМ  и  биће обезбјеђена планом буџета за 2021. 

годину, а корисници ће остваривати  кроз: 

-Подршку сточарској производњи ...............132.500  КМ 

-Подршка биљној 

производњи..........................................................64.000  КМ 

-За  основна средства и опрему у пољопривреди и 

ветеринарству...................................................... 3.000  КМ 

-Подршка за учествовање на пољопривредним сајмовима 

.................................................................................. 500  КМ  

 

 

 

 

 

 

 Уколико због недостатка средстава не буду 

подстицајна средства исплаћена у текућој години, иста ће 

се исплатити у наредној години. 

 

Члан 3. 

У оквиру подршке рaзвоју сточарске и биљне 

производње корисник остварује право на новчане 

подстицаје: 

(А) За сточарску производњу и пчеларство 

..............................................................................132.500 КМ 

 

-за  узгој – набавку приплодних јуница..........15.000 КМ 

-за набавку музних грла крава.................. ......... 4.000 КМ 

-за природно или вјештачко осјемењавање  

крава..................................................................... 12.000 КМ 

-премију за произведено и предато  

млијеко................................................................. 65.000 КМ 

-за тов јунади.............................................................500  КМ   

-за узгој супрасних назимица........... .....................500  КМ 

-за набавку-узгој и држање оваца и коза...... 25.000  КМ 

-за набавку пилића кока носиља или 

 кока носиља..............................................................500  КМ 

 -за узгој матица и држање пчела ................... 10.000 КМ 

 

 

(Б) За биљну производњу у ратарству и 

воћарству.............................................................64.000  КМ 

-за производњу стрних и озимих жита, ароматичног и 

љековитог биља , стакленичка и пластеничка производња 

................................................................................23.000 КМ  

-за заснивање  засада јагодичастог, бобичастог, 

јабучастог и коштуничавог воћа (у текућој 

години)........................................................................500 КМ 

-премију за произведено и предато јагодичасто и 

бобичасто воће, шљиву и јабуку ......................40.500 КМ 

 

 (Ц)) За инвестиције у основна средства и опрему у 

пољопривреди и ветеринарств.........................3.000  КМ 

-за набавку  нове пољопривредне:механизације, машина 

и опреме.................................................................3.000   КМ 

 

(Д) Подршка за учествовање на пољопривредним 

сајмовима..................................................................500 КМ 

 

 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   3/21      03.03.2021.                                  Страна   

 

2 

Члан 4. 

Право на новчани подстицај остварују 

корисници који имају пребивалиште односно сједиште на 

подручју општине Рудо. 

Пољопривредни произвођачи који обезбједе 

путем донације садни материјал, пољопривредне машине 

и опрему, стоку (крупна, ситна стока, перад и сл.), а која 

је предмет подстицаја ове одлуке, немају права на 

подстицајна средства. 

Подстицаји и премије наведени у члану 3. 

остварују се на основу документације и рачуна насталих 

у текућој години за коју је донесена одлука. 

 

Члан 5. 

Рокови за подношење захтјева за све врсте 

подстицаја су 31.12.2021.године, изузев за подстицаје из 

члана 22. став 1. алинеја 1. и 6. гдје се захтјеви подносе 

најкасније до 31.07.2021.године. 

Изузетно, ако су рачуни (документација) настали 

у периоду од 25.12. до 31.12. 2021. године, подносилац 

захтјева може остварити право на подстицајна средства у 

наредној години. 

 

Члан 6. 

 Приспјеле захтјеве за подстицај обрађује 

надлежни референт Општинске административне службе 

и у складу са овом одлуком доноси рјешење о 

остваривању права на новчане подстицаје. 

 Начелник општине именује комисију за 

утврђивање чињеничног стања у сточарству и за засијане 

површине. Комисија је у обавези да, најкасније у року од 

мјесец дана од дана подношења захтјева, изађе на лице 

мјеста ради утврђивање чињеничног стања. 

 Накнаде за стручна лица и лица у саставу 

комисије, која нису запослена у Општинској 

административној служби, исплатиће се по одлуци о 

накнадама члановима скупштинских радних тијела. 

 

Члан 7. 

Захтјеви за остваривање права на новчане 

подстицаје за развој пољопривреде подносе се у шалтер 

сали општине Рудо, а исти требају да садрже следеће 

податке: 

- име и презиме корисника , адреса становања,   

број телефона, јединствени матични број 

грађана ЈМБГ,  број текућег рачуна и назив 

банке код које је отворен рачун, 

- врсту подстицаја за који се захтјев подноси, 

- потребну документацију – доказе прописане 

овом одлуком за ону врсту подстицаја која је 

предмет захтјева, 

- потпис подносиоца захтјева, 

- копија личне карте подносиоца захтјева. 

За набавке, односно услуге, извршене од 

добављача унутар БиХ, уз захтјев за подстицај, прилажу 

се : малопродајни фискални рачун и потписана и овјерена 

фактура која гласи на подносиоца захтјева или докази о 

уплати на жиро рачун. 

За набављена средства и опрему у иностранству, 

уз пратећу документацију прилаже се пратећа царинска 

документација. 

 

Члан 8. 

Исплата подстицајних средстава врши се 

директним плаћањем на текуће рачуне корисника 

подстицајних средстава.  

Корисници права из ове одлуке дужни су 

намјенски користити подстицајна средстава а контролу 

намјенског утрошка одобрених подстицајних средстава 

врши континуирано Комисија за праћење намјенског 

утрошка подстицајних средстава коју именује 

Скупштина општине на приједлог Начелника општине. 

Корисници, као и чланови њиховог заједничког 

домаћинства, за које Комисија утврди да су не намјенски 

утрошили средстава или нису испоштовали рокове 

држања добара за које су кориштена подстицајна 

средстава, немају право на подстицај у следеће три 

године. 

 

Члан 9. 

Ако се средства у једној области не потроше, 

могу се прерасподјелити у друге области, а 

прерасподјелу одобрава Начелник општине. 

 

Члан 10. 

Корисницима кредитних средстава из буџета 

општине Рудо за подстицај економског развоја, који 

редовно не измирују обавезе према општини, као и 

другим дужницима, који по било ком основу имају 

обавезе према општини Рудо,  остварена  подстицајна 

средства неће се исплаћивати, већ ће се за тај износ 

умањити дуг корисника.   

Корисници донације или друге врсте подршке 

које су потпуно или дјелимично обезбјеђене од стране 

општине Рудо или другог донатора или је општина Рудо 

укључена у праћење реализације  те донације или 

подршке а који  не испуњавају своје обавезе предвиђене 

уговором о донацији или другој подршци не могу 

остварити право на подстицаје по овој одлуци. 

Ограничења из овог члана односе се и на чланове 

заједничког домаћинства. 

 

 

II. ПРАВО И  ВИСИНА НОВЧАНЕ  ПОДРШКЕ 

 

А. Новчани подстицаји за сточарску производњу и 

пчеларство 

 

Члан 11. 

Право на премију за производњу и узгој расних 

приплодних јуница имају подносиоци захтјева који у 

току године одгоје  минимално једно расно приплодно 

грло , које је отељено или купљено и одгојено на 

властитом имању са постигнутих 70% развоја  одрасле 

краве, полном зрелошћу, старости од 12 – 24 мјесеца. 

Право на премију се остварује  на основу 

захтјева уз који се прилажу: 

-  копија пасоша, 

- потврда овлашћене општинске ветеринарске 

службе о осјемењавању јунице , 

- потврда ветеринарске службе о утврђеној 

гравидности јунице ( најмање 3 мјесеца након 

вјештачког осјемењавања), 
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- изјава власника да јуницу неће отуђити у року од 

три године, односно да ће исту продати купцу у 

сврху држања музних крава и доставити доказе о 

продаји, изузев ако постоје здравствени 

проблеми, у ком случају мора обезбједити 

потврду ветеринарскe службе о угинућу или 

неопходности мјере принудног клања. 

Подстицајна средстава за приплодне јунице 

износе  270  КМ по грлу. 

За јунице које су вјештачки осјемењене у 

октобру, новембру или децембру мјесецу 2020.године, 

подстицај се остварује  у 2021.години. 

 

Члан 12. 

Право на подстицајна средства за узгој домаћих 

музних грла могу остварити корисници који набавком 

једног или више  музних  грла  могу формирати основно 

стадо од минимално три музна грла. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

-  копија пасоша за сва грла, 

-   рачун или уплатнице о куповини (или овјерена 

копија), 

- овјерена изјава о броју грла у власништву и да 

купљено/а грло/а неће отуђити најмање три године, 

изузев ако постоје здравствени проблеми, у ком 

случају мора обезбједити потврду ветеринарске 

службе о угинућу или неопходности мјере принудног 

клања. 

Износ подстицајних средстава који подносилац 

може остварити у текућој години износи  300 КМ по 

грлу,  

 

Члан 13. 

Право на подстицајна средства за вјештачко 

осјемењавање у говедарству могу остварити корисници 

који користе  вјештачко осјемењавање у оплодњи крава у 

текућој години. 

Уз захтјев за додјелу средстава за вјештачко 

осјемењавање корисник подноси: 

-  копију пасоша за животиње, 

- потврда о вјештачком осјемењавању (фискални 

рачун) издата од надлежне ветеринарске службе. 

Износ подстицајних средстава који подносилац 

може остварити у текућој години износи 45 КМ по 

осјемењеном грлу. 

 

Члан 14. 

Право на подстицајна средства могу остварити 

корисници за произведено кравље, овчије или козје  

млијеко, уколико га испоручују регистрованим 

откупљивачима или прерађивачима млијека. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева који подноси 

откупљивач у име произвођача млијека уз који се 

прилаже: 

- списак са наведеним личним подацима 

произвођача млијека, откупљеним количинама и 

бројевима жиро рачуна . 

Подстицајна средства за испоручено  млијеко 

обрачунаваће се у износу  од  0,15 КМ по литру за 

предато млијеко до 30.06.2021.године, а за млијеко 

предато од 01.07.2021.године подстицајна средства ће се 

обрачунавати у износу од 0,20 КМ по литру. 

Захтјев се подноси квартално ( за 3 мјесеца) до 

15. у наредном мјесецу (нпр.15.04., 15.07.). 

 

Члан 15. 

Право на подстицајна средства могу остварити 

корисници који посједују три и више јунади, ради това, 

старости до 24 мјесеца.  

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

-  копију  пасоша за животиње, 

- доказ о поријеклу издат од надлежне 

ветеринарске службе  , 

- рачун или откупни лист – блок (или овјерена 

копија) о продаји грла регистрованој клаоници 

или другом субјекту регистрованом за клање или 

откуп стоке или записник комисије о завршеном 

тову.   

 Износ подстицајних средстава по грлу  износи 

150 КМ.    

 

Члан 16. 

Право за подстицајна средства за узгој супрасних 

назимица и држање крмача за приплод у току године, 

може остварити корисник ,који посједује четири или 

више супрасних назимица – крмача старијих од шест 

мјесеци. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачун о куповини (или овјерена копија), 

- потврда од ветеринарске службе  уколико се 

ради о сопственом узгоју, 

- потврду од ветеринара да су назимице – крмаче 

супрасне или су се већ опрасиле, 

- изјава да ће задржати број грла (крмача) у 

наредне двије године, изузев ако постоје 

здравствени проблеми, у ком случају мора 

обезбједити потврду од надлежне ветеринарске 

службе о угинућу или неопходности мјере 

принудног клања. 

Износ подстицајних средстава који подносилац 

може остварити утекућој години износи 50  КМ по 

комаду. 

 

Члан 17. 

 Право на подстицајна средства за узгој и 

држање стада оваца и коза могу остварити корисници 

који имају у свом посједу основно стадо од најмање 30 

оваца или 15 коза. 

Основно стадо из става 1. овог члана чине 

женска грла која су дала потомство, приплодни овнови и 

јарчеви осјеменитељи. 

     Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- доказ – потврда издата од надлежне 

ветеринарске службе о укупном броју грла у 

текућој години и о проведеним мјерама 

ветеринарске заштите. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години износи 7 

КМ по грлу.  
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Члан 18. 

Право на подстицајна средства за формирање 

основног стада оваца од 15 грла и коза од 10 грла  и за 

увећање истог , корисник остварује у износу од 10 КМ по 

грлу уз приложене следеће доказе: 

- рачун / уплатница о куповини (или овјерена копија), 

- потврда од ветеринарске службе о укупном броју грла у 

предходној и текућој години, односно записник комисије 

о броју грла у текућој години. 

-изјава да ће број грла задржати најмање наредне двије 

године, изузев код постојања здравствених проблема у 

ком случају мора обезбједити потврду ветеринарског 

инспектора о угинућу или неопходној мјери принудног 

клања. 

 

Члан 19. 

Право на подстицајна средства за набавку 

пилића кока носиља или кока носиља, могу остварити 

корисници који набаве јато кока носиља од минимално 

300 комада. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачун о куповини пилића или кока носиља (или 

овјерена копија), 

- доказ-записник о посједовању објекта за коке 

носиље. 

           Износ подстицајних средстава које подносилац 

може остварити у текућој години износи 10% од цијене 

кока односно пилића. 

 

Члан 20. 

Право на новчане подстицаје за узгој матица и 

држање пчела могу остварити корисници ако посједују 

најмање 30  пчелињих друштава  и регистровани 

произвођачи матица и то у износу од 7 КМ по друштву и 

1 КМ за произведену и испоручену матицу. Подстицај 

могу остварити за максимално 70 пчелињих друштава и 

максимално 500 произведених матица. 

  Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- доказ-записник о посједовању пчелињих 

друштава (комисија) - за пчелиња друштва, 

- Рјешење Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске       о 

регистрацији за производњу пчелињих матица – за 

произвођаче пчелињих матица, 

- евиденцију о продаји селекционисаних матица, 

попуњену на обрасцу прописаном од стране 

министарства пољопривреде, шумарства и 

водопрвреде Републике Српске. 

 

Члан 21. 

 Право на премију за откупљене количине 

млијека имају правна лица и предузетници који су 

регистровани за откуп, термичку прераду, производњу и 

промет млијека и млијечних производа  на територији 

општине Рудо.  

 Право на подстицајна срества из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- овјерну копију рјешења о регистрацији 

дјелатности, 

- потврду прерађивача млијека која садржи 

преузету количину млијека за обрачунски 

период, односно доказ о улазним количинама 

млијека за прераду. 

Захтјев се подноси једном годишње и то у 

мјесецу децембру за текућу годину. 

         Износ подсицајних средстава које подносилац 

може остварити у текућој години је до 1000 КМ. 

 

Б. Новчани подстицаји за унапређење и развоју 

биљне производње у ратарству и воћарству 

 

Члан 22. 

Право на новчане подстицаје остварује корисник 

који у прољетно-јесењој сјетви засије: 

- житарица укупно 0,3 и више хектара по једној 

врсти ( пшеница, кукуруз, јечам, раж, зоб, 

тритикале), 

- поврћа 0,2 и више хектара по једној до двије 

врсте, 

- корнишона 0,1 и више хектара 

- хељде  0,2 и више хектара, 

- крмно биље 0,3 и више хектара ( за 

вишегодишње биље само за прву годину) 

- ароматичног и љековитог биља  0,2 и више 

хектара једне или више врста, 

- стакленичке производње на површини од 70 м2 

односно 150 м2 пластеничке произвдње  разних 

једногодишњих култура односно вишегодишњих 

за прву годину садње. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- доказ-записник о засијаним површинама 

(комисија), 

- рачун за вишегодишње културе у стакленицима , 

односно пластеницима. 

Износ подстицајних средстава које корисник 

може остварити је 120 КМ по засијаној површини из 

става 1. овог члана.     

Премија из претходног става увећава се 

сразмјерно засијано већим површинама од основне 

јединице мјере из тачке 1. овог члана. 

 

Члан 23. 

Право на новчане подстицаје за подизање 

вишегодишњих засада воћа у текућој години има 

корисник набавком минимално 1000 садница једне врсте 

воћа (малине, ароније, боровнице, купине, рибизле, 

јагоде) или 100 комада једне врсте воћа (јабучастог, 

коштуничавог и језграстог воћа). 

Право на подстицајна средства из става 1. овог 

члана остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачуни о набавци садног материјала (ако је 

набавка извршена у иностранству приложити 

царинску документацију), 

- декларација о квалитету и сортној чистоћи 

садног материјала, 

- потврда о здравственој исправности садног 

материјала. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварти у текућој години за заснивање 

засада воћа износи  20% од цијене саднице. 
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Члан 24. 

Право на премију за произведено и продато  воће 

имају произвођачи (физичка лица) који у текућој години 

остваре производњу и продају воћа, на основу уговора о 

организованој производњи / продаји  воћа .  

Уговор из става 1. овог члана мора бити 

склопљен са правним лицем регистрованим за откуп или 

прераду пољопривредних производа чије је сједиште на 

територији Републике Српске.  

Право на премију из става 1. овог члана утврђује 

се за јагодичасто и бобичасто воће, шљиву и јабуку. 

Премија за произведено и продато јагодичасто и 

бобичасто воће износи 0,10 КМ/кг.   

 Уколико откупна цијена малине буде  3,5 КМ/кг 

и већа, пољопривредни произвођачи немају право на 

исплату подстицајних средстава. 

 Ограничење из става 5.овог члана не односи се 

на пољопривредне произвођаче који имају закључен 

уговор из става 1.овог члана са правним лицем 

регистрованим за откуп или прераду пољопривредних 

производа чије је сједиште на територији општине Рудо. 

 

Премија за произведену и продату шљиву износи 

за откупну цијену: 

до 0,30 КМ./кг............................................... 15% 

0,31 КМ – 0,38 КМ/кг................................... 12% 

0,381 КМ – 0,45 КМ/кг................................. 10% 

0,451 КМ – 0,50 КМ/кг.................................   8% 

Премија за произведену и продату  јабуку износи 

10% од откупне цијене јабуке. 

Право на премију за произведено и продато воће 

из овог члана се остварује уколико је воће продато 

регистрованом откупљивачу или прерађивачу воћа из 

става 2. овог члана .  

Право на подстицајна средства из овог члана 

остварује се на основу захтјева који подноси откупљивач 

у име произвођача или физичко лице уз који се прилаже: 

ако је подносилац захтјева физичко лице 

- потврда од  регистрованог откупљивача воћа 

који садржи количину и цијену продатог воћа 

или откупни блок који садржи количину и 

цијену продатог воћа, копија уговора са 

откупљивачем воћа   

-  

      ако је откупљивач подносилац захтјев у име 

произвођача  

-  списак са наведеним личним подацима 

произвођача воћа, откупљеним количинама, 

бројевима жиро рачуна, откупна цијена воћа, 

изјава о закљученим уговорима о откупу   

 

Ц. Новчани подстицаји за инвестиције у 

основна средства у пољопривреди и 

ветеринарству 

 

Члан 25. 

Право на подстицајна средстава за набавку  нове 

пољопривредне механизације, машина и опреме те 

опреме у ветеринарству у текућој години корисник 

остварује у износу од  20% од уложених средстава а 

износ не може бити већи од 1.500 КМ по кориснику у 

текућој години.  

Уз захтјев приложити: 

- рачуне (фактура и фискални рачун) о куповини 

механизације , машина и опреме               Ако је набавка 

извршена у иностранству приложити царинску 

документацију. 

 

Д. Подршка за учествовање на пољопривредним 

сајмовима 

 

Члан 26 . 

 Право на подстицајна средстава за  учествовање 

на пољопривредним сајмовима ван територије општине 

Рудо имају следећи корисници: правна лица, 

предузетници, удружења и регистровани пољопривредни 

произвођачи који излажу своје производе на сајму. 

Висина подстицајних средстава по кориснику износи 50 

КМ ако је удаљеност мјеста одржавања сајма до 100 км 

од Рудог у једном смјеру, односно 100 КМ уколико је 

удаљеност преко 100 км од Рудог у једном смјеру. 

 Уз захтјев приложити : 

- захвалницу и / или 

- доказ о освојеној награди и/или 

- потврду од организатора сајма о учествовању. 

Корисник може остварити право на постицај само за 

учествовање на једном сајму у току године. 

       

Члан  27. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо, а 

примјењиваће се од 01.01.2021. године. 

  

Број:01-022-32/21  

Датум: 25. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

2................................................................... 
На основу члана 39. и 41. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:97/16 и 36/19), члана 36.и 40. Статута општине Рудо 

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

члана 21. Пословника о раду Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана -

25.02.2021. године,  донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за обављање дужности одборника 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се право на одборнички 

додатак који припада одборницима Скупштине општине 

Рудо на име обављања одборничке дужности, висина 

одборничког додатка, начин његове исплате, као и 

случејеви када одборнику не припада право на 

одборнички додатак. 

 

Члан 2. 

 Одборнички додатак који припада одборницима 

Скупштине општине Рудо на име обављања одборничке 

дужности износи 340,00 КМ мјесечно. 
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 Висина накнаде одборнику који волонтерски 

обавља функцију потпредсједника Скупштине општине 

Рудо дефинисана је Одлуком о платама и другим 

правима функционера општине Рудо.  

 

Члан 3. 

Одборник нема право на одборнички додатак 

док не положи и потпише свечану изјаву.  

 

Члан 4. 

 Одборнику који не присуствује сједници 

Скупштине општине умањује се одборнички додатак  у 

износу од 20,00 КМ за сваку сједницу са које је изостао. 

 Одборнички додатак се може умањити и по 

основу изречених мјера због непоштовања реда на 

сједници Скупштине у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 5. 

 Одборнички додатак  и трошкови превоза се 

обрачунавају  и исплаћује по истеку мјесеца за који је 

остварена накнада уплатом на текући рачун одборника. 

 

Члан 6. 

 Предсједник Скупштине је обавезан да по истеку 

мјесеца за који се врши исплата одборничког додатка 

служби рачуноводства достави извјештај за обрачун и 

исплату а који садржи: број одржаних сједница, преглед 

присутности одборника на сједници, као и о евентуално 

изреченим мјерама о непоштовању реда. 

 

Члан 7. 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука о висини накнаде за обављање дужности 

одборника („Службени гласник општине Рудо“ број:  

9/10 и 2/11). 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-39/21  

Датум: 25. фебруар 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), члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 5. Закона о дјечијој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 114/17, 122/18, 107/19 ), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

25.02.2021. године, д о н и  ј е л а  је: 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели  новчане помоћи родитељима за  

новорођену дјецу 

 

 

Члан 1. 

(1) Овом Одлуком , утврђују се услови, 

критеријуми,  и  поступак остваривања права родитеља  

на  новчану помоћ  за новорођену дјецу,  рођену у току 

2021.године, а у сврху стимулисања наталитета на 

подручју општине Рудо. 

(2) Средства за ове намјене планирана су у 

буџету општине Рудо  за 2021.годину. 

 

Члан 2. 

(1) Право на  новчану помоћ,  према овој Одлуци 

имају родитељи/родитељ дјетета рођеног у текућој 

години,  који у непрекидном трајању у периоду од 

најмање  три године прије рођења дјетета  имају/има  

пребивалиште, и који су/је стално настањени/настањен  

на подручју општине Рудо, без обзира на мјесто рођења 

дјетета, као и социјални статус породице. 

(2 ) Изузетно, ако један од родитеља новорођеног 

дјетета нема пребивалиште  на територији општине Рудо 

у непрекидном трајању у последње  три године  прије 

рођења дјетета, а  ступио је у брачну заједницу са лицем 

које има пребивалиште на подручју општине Рудо у 

непрекидном трајању у периоду од најмање  три године 

прије рођења дјетета, родитељи/родитељ новорођеног 

дјетета имају/има право на новчану помоћ из става 1.овог 

члана. 

 

Члан 3. 

(1) Новчана помоћ остварује се у виду 

једнократне новчане помоћи у сљедећим износима: 

-за прво   новорођено дијете..................... 400 КМ  

- за друго новорођено дијете.................... 500 КМ 

-за треће  новорођено дијете .....................800 КМ 

-за четврто и свако наредно новорођено 

дијете..........................................................1000 КМ 

 

(2) У случајевима када мајка дјетета једним 

породом роди двоје или више дјеце, висина новчане 

помоћи утврђује се у износу помоћи према укупном 

броју дјеце породичног домаћинства , у складу са ставом 

1.овог члана. 

 

Члан 4. 

(1) По захтјевима за  остваривање права на  

новчану помоћ , према овој Одлуци одлучује Одјељење 

за општу управу и друштвене дјелатности општине Рудо 

у року од 30 дана од дана подношења писменог захтјева. 

(2) По писменом захтјеву, по којем у поступку 

разматрања не буде одобрена  новчана помоћ,  

подносилац захтјева има право жалбе Начелнику 

општине у року од 15 дана од дана пријема рјешења 

којим је одлучено по захтјеву. 

 

Члан 5. 

(1) Захтјев за додјелу  новчане помоћи подноси 

се на посебном обрасцу, најкасније у року од 60 дана од 

дана рођења дјетета. 

 (2) Изузетно, за дјецу  рођену у 2021.години, а 

прије доношења ове Одлуке, захтјев се подноси у року од 

60 дана од  дана   ступања Одлуке на снагу.  

(3) Уз захтјев за додјелу новчане помоћи  

прилажу се  следећа документа: 
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-  извод из матичне књиге рођених за дијете, 

-  потврда о мјесту пребивалишта за дијете 

(ЦИПС), 

- извод из матичне књиге вјенчаних (за родитеље 

дјетета који су у брачној  

   заједници), 

- доказ о пребивалишту  за  родитеље/родитеља 

дјетета (за период трајања у  

   последње три  године дана прије рођења 

дјетета), 

- фотокопије личних карти за  родитеље, 

- изјава о заједничком домаћинству (кућна 

листа), 

-  текући рачун отворен у банци. 

 

Члан 6. 

Новчана средства из члана 3.ове Одлуке 

исплаћују се корисницима права уплатом  на њихов 

текући рачун отворен у банци, а на основу рјешења 

Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-33/21  

Датум: 25. фебруар 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 и 36/19), члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана -

25.02.2021. године,  донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Платформе за мир и Плана активности за 

имплементацију Платфоме за мир 2021-2023 

 

 

Члан 1. 

Усваја се Платформа за мир 2021-2023, као 

оквирни и деклеративни документ, који истиче мир као 

једну од темељних и највећих вриједности Босне и 

Херцеговине, њених народа и грађана. 

Усваја се План активности за имплементацију 

Платформе за мир 2021-2023. 

 

Члан 2. 

Платформа за мир 2021-2023 и План активности 

за имплементацију Платформе за мир 2019-2021 су 

саставни дио ове Одлуке.  

За провођење ове одлуке задужује се 

предсједник Скупштине општине и начелник Општине.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број: 01-022-40/21  

Датум: 25. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

 

 

Платформа за мир 

 

Ми, доле потписани, 

Поштујући политичко-правни поредак у Босни и 

Херцеговини (БиХ);  

Дубоко привржени изградњи и унапређењу мирног и 

праведног друштва; 

Свјесни важности успостављања и промоције мира у 

постконфликтним мултиетничким друштвима; 

Забринути због надмоћи супростављених културних 

наратива и искоришћавања разлика за историјске патње, 

што је допринијело нетолеранцији и насиљу у БиХ; 

Са забринутошћу посматрајући недостатак 

алтернативних или неутралних интерпретација историје 

и недостатак снажне демократске и партиципативне 

политичке културе; 

Жалећи због изостанка едукације о миру у подијељеном 

образовном систему БиХ, те маргинализацији оних који 

покушавају да сруше баријере неповјерења и страха; 

Афирмишући потребу да власти и појединци са свих 

нивоа и сегмената друштва- јавне институције, невладине 

организације, образовне и културне институције, 

спортска удружења, медији, вјерске заједнице, 

интелектуалци, млади, те рањиве и маргинализоване 

групе–учествују у изградњи интеркултуралног 

разумјевања, међуетничког повјерења, мира и ненасиља.  

Препознајући преданост појединаца и институција 

широм БиХ, који су храбро иницирали процес 

превазилажења посљедица протеклог рата и поновне 

изградње међусобног разумијевања, поштовања и 

повјерења; 

Охрабрени резултатима напора на изградњи мира и 

заједничким пројектима наведених појединаца и 

институција; 

Настојећи да постигнемо:  

- Свеобухватно заговарање процеса изградње мира и 

помирења, те њихово прихватање међу свим 

конститутивним и осталим народима, грађанима и 

вјерским заједницама у БиХ;  

- Међусобно повјерење, разумијевање и одговорност у 

свим друштвеним сферама; 

- Укључивање у процесе изградње мира свих оних који 

могу допринијети успостављању бољих друштвених 

услова и капацитета који ће побољшати стабилност, 

безбједност и мир; 

- Подизање свијести грађана и стварање културе дијалога 

у којој ће грађани моћи сазнати за постојање другачијих 

интерпретација друштвених односа и одговорности, без 

утицаја штетних или идеологија подјеле;  

- Елиминисање комуникационих препрека међу 

доносиоцима одлука и активистима цивилног друштва, 

како би могли заједнички радити на изградњи 

дугорочних и одрживих мировних процеса; 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   3/21      03.03.2021.                                  Страна   

 

8 

- Динамичније и брже укључивање власти у мировне 

активности цивилног друштва и невладиног сектора и 

обрнуто;  

- Идентификовање представника свих нивоа и сфера 

друштава- политичара, вјерских вођа, грађанских 

активиста, представника мањина, интелектуалаца, 

активиста у образовању, новинара, младих, жртава рата, 

маргинализованих група и других – који су спремни да 

преиначе своју склоност мировним настојањима у 

конкретне активности које афирмишу људска права и 

побољшавају међусобно повјерење, разумјевање и 

одговорност;  

- Препознавање појединачних и институционалних 

актера који теже да умање дистанцу међу народима и 

елеминишу предрасуде према „другима“, на тај начин 

култивишућу друштвене ставове о међусобном 

разумјевању, међуетничком повјерењу и 

интеркултуралном развоју;  

- Прихватање ове платформе на државном, ентитеском, 

кантоналном и локалном нивоу; 

- Адаптацију ове платформе за регионалну и 

међународну јавност, ради увјеравања сусједних држава 

и регионалних и међународних организација у 

неопходност наставка подршке изградњи мира у БиХ;  

 

Афирмишући нашу увјереност да је мир, као људско 

право, највећа вриједност нашег друштва; 

Исказујући нашу увјереност у неопходност широке 

промоције и прихватања мира и мировних активности 

као јединог пута за превенцију поновног буђења 

конфликта и насиља; 

Наглашавајући да је наш заједнички циљ мир који ће 

бити инклузиван, те да нећемо бити задовољни само 

одсуством рата и насиља, него миром који ће градити 

слободу, правду, разумијевање и одговорност заштитом 

људских, националних и мањинских права; 

Прихватајући сопствену одговорност за стварање 

друштва у којем ће мир бити приоритет изнад свих 

осталих, 

Ријешени да наставимо да подржавамо већ постојеће 

напоре мировних активиста у БиХ, те препознајемо 

допринос мировних активиста нашем друштву; 

Заједно посвећени јавном заговарању мира и 

континуираног рада и образовања других о миру; 

Посвећени развијању демократске слободе, грађанског 

ангажмана и демократске политичке културе која 

охрабрује дебату, одбацује насиље и истиче ненасилне 

облике супростављања; 

Позивајући на ширење дебата о миру у медијима и на 

социјалним плаформама, како би оне постале дио 

свакодневног живота; 

Осуђујући све актере и заговораче насиља и насилних 

политика; 

Позивајући све доносиоце одлука и вође цивилног 

друштва широм земље и на различитим нивоима 

политичке структуре да истичу вриједност мира и 

активно учествују у изградњи стабилног и одрживог 

мира у БиХ; 

Подржавајући успостављање комитета чији ће чланови 

бити проминентне и јавне особе из различитих сфера 

(образовање, економија, вјера, доносиоци одлука, 

политика, култура, спорт итд.) које ће заговарати да сви 

грађани БиХ ову плаформе прихвате као своју;  

Промовишући укључивање формалне и неформалне 

едукације за мир у јавним образовним установама;  

Исказујући преданост у раду с медијима, како би се 

проналазиле и промовисале најбоље мировне праксе, 

поруке, симболи и гестови;  

Позивајући на јавно представљање закључака и научених 

лекција релевантних научних истраживања 

усредсређених на пројекте изградње мира;  

Позивајући на израду стратегије за одржив дуготрајни 

мир у Босни и Херцеговини, свеобухватни мировни 

оквир који ће трасирати пут за институционализацију 

процеса изградње повјерења и помирења у БиХ;  

Залажући се за идентификовање појединаца из судске и 

извршне власти који охрабрују мир, међуетничку 

сарадњу и разумијевање, а које поштују различите 

заједнице, како би могли допринијети изради и 

парламентарној ратификацији стратегије за одржив 

дуготрајни мир у БиХ;  

Позивајући начелнике општина и градова да отворе своја 

врата свим људима, те да промовишу политичку 

отвореност, толеранцију, дијалог, прихватање постојања 

другачијих наратива, те заговарање дуготрајног мира и 

помирења у свим локалним заједницама;  

Охрабрујући све људе у БиХ да учествују у формалној и 

неформалној едукацији о миру, изградњи вјештина за 

очување мира, те рјешавању конфликата на миран и 

ненасилан начин;  

Позивајући владин и невладин сектор у БиХ, те све 

грађане да доставе квалитетне приједлоге који ће 

побољшати ову почетну платформу, како би она могла 

прерасти у релевантан документ и стандард за мировни 

активизам у БиХ;  

У потпуности подржавамо садржај ове платформе и 

посвећујемо се остварвању наведених циљева.  

 

 

 

План активности за имплементацију Платформе за 

мир 2021-2023. 

 

Платформа за мир (у наставку: Платформа) је оквирни и 

декларативни документ, који истиче мир као једну од 

темељних и највећих вриједности Босне и Херцеговине 

(БиХ), њених народа и грађана.  

Скупштина општине Рудо је сагласна и опредјељена да 

Платоформа и одредбе проистекле из ње послуже као 

темељ, не само у смислу изградње повјерења и 

оснаживања процеса помирења међу народима у нашој 

земљи, него и као оквир за подузимање конкретних 

активности, за које ће се потписник овог документа 

опредијелити.  

Скупштина општине Рудо ће настојати осигурати 

предлагање, доношење и имплементацију формалних 

одлука, које ће омогућити и осигурати провођење 

релевантних одредби из Платформе на нивоу општине. 

Такве одлуке ће, посљедично, осигурати политичку и 

ресурсну подршку за општинске начелнике и 

градоначелнике и чланове Скупштине општине који, 

темељем тих одлука, могу и желе преузети водећу улогу 
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у процесима изградње мира и помирења у њиховим 

локалним заједницама.  

У складу са предложеним основним циљем у периоду од 

2021. до 2023. године Скупштина Општине Рудо планира 

сљедеће активности: 

- Усвајање Платформе за мир од стране Скупштине 

општине,  

- Потписивање Платформе за мир у име Скупштине 

општине, 

- Укључивање у радни план и буџет општине активности 

које подстичу изградњу мира и помирење,  

- Учешће представника Скупштине општине на мулти-

етничким догађајима који за циљ имају да промовишу 

изградњу мира и помирења у другим општинама,  

- Јавно учешће представника Скупштине општине на 

другим догађајима који за циљ имају изградњу мира и 

помирења,  

- Друге активности које Скупштина општине Рудо сматра 

примјереним, а чија је сврха јачање повјерења, помирења 

и изградња мира.  

5.................................................................... 
На основу члана.16. став 4. Закона о 

безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, 

(Службени гласник Републике Српске број:63/11), члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

одржаној дана 25.02.2021. године,  донијела је  

 

 

П   Р   О   Г   Р   А   М 

безбједности друмског саобраћаја општине Рудо  

2021-2025 

 

УВОД 

Анализом постојећег стања безбједности 

саобраћаја на неком подручју се уочавају проблеми на 

које је неопходно дјеловати превентивним мјерама у 

циљу отклањања или ублажавања њиховог негативног 

утицаја на ниво безбједности саобраћаја на посматраном 

подручју.        

Генерално посматрано саобраћај има позитивне 

ефекте, али исто тако и негативне последице (саобраћајне 

незгоде, настрадали, трошкови, загађење, штете на 

инфраструктури и сл.). Да би анализа постојећег стања 

нивоа безбједности саобраћаја на неком подручју дала 

очекиване реазултате неопходно је поставити основне 

елементе анализe. 

 

1. ПРОСТОР   ДЈЕЛОВАЊА 

         Општина Рудо се налази у крајњем источном дијелу 

Републике Српске и простире се на површини од 344 

km². Општина је смјештена уз границу Републике Српске 

и Републике Србије. Најдужа граница је са Републиком 

Србијом. Један дио територије општине Рудо – К.О. 

Међуречје, смјештен је унутар територија Републике 

Србије. Унутар Републике Српске, односно Босне и 

Херцеговине, општина Рудо граничи са општином 

Вишеград, на сјеверној страни, општином Рогатица, на 

сјеверозападној страни и општином Ново Горажде, на 

западној страни. На југозападној и једним дијелом на 

јужној страни, граничи са општином Чајниче. Земљиште 

је изразито брдско – планинско са селима која су 

разбацана и испресјецана планинским превојима. 

Равничарски дио општине се простире у долинама ријека 

Лим, Увац и Устибарске ријеке. 

            Постојећу путну мрежу општине Рудо чине 

следеће категорије путева 

     •     Магистрални пут другог реда 

     • Регионални путеви 

     • Локални путеви са градском уличном мрежом 

     • Некатегорисани путеви 

    У саобраћајном погледу, подручје се налази на 

периферији значајних саобраћајних токова али у 

коридору једне од најзначајнијих саобраћајница – 

магистралног пута М-5  Сарајево-Вишеград-Ужице који 

општину повезује са широм околином.  Веза са 

магистралним путним правцем се остварује преко: 

- магистралног пута другог реда, старе ознаке  Р-467 (  

Бродар- граница РС/РСР (Рудо)) који се са магистралног 

пута М-5 спаја  на Мосту на Дрини-Бродару - дионица на 

територији општине Рудо је дужине 23,67 км и  

-путем регионалног пута другог реда, старе ознаке Р-449 

( Добрун-Увац и Увац-граница РС/РСР (Прелац)) који се 

спаја са напријед наведеним магистралним путем у 

Добруну - дионица на територији општине Рудо је 

дужине 28,66 км.  

       Треба истаћи да саобраћајној инфраструктури 

припада и дио пута који се одваја од регионалног пута Р-

449 у мјесту Устибар све до насеља Саставци и дионицом 

пута Р-114, која припада Републици Србији, општину 

Рудо повезује са општином Пљевља (Црна Гора). 

Од граничних прелаза истичемо граничне прелазе Увац, 

Устибар и Мокронози, за које је потребно извршити 

адекватно осавремењавање. 

          Одлуком Скупштине општине Рудо на подручју 

општине утврђено је 10 локалних путева  укупне дужине 

58 km а ти путеви су приказани у следећој табели. 

  

Табела бр. 1-  Структура локалних путева општине 

Рудо  

 Укупна 

дужина 

Асфал

тирано 

Мака

дам 

Миоче- Мокронози 8,50 8,50 - 

Соколовићи- Паштан брдо 6,00 3,15 2,85 

Рудо- Кула 7,00 0,85 6,15 

Јелићи- Трнавци- ОШ 

Оскоруша 

6,00 4,90 1,10 

Рудо- Ст. Рудо- Булчић 

Ријека 

3,00 1,40 1,60 

Стрмица- Стргачина- 

Бјељевине 

5,50 4,70 0,80 

Рудо- Ресићи- Николићи 6,00 4,10 1,90 

Штрпци- Бјелушине- 

Бован 

4,00 1,10 2,90 

Омарине- Цвркоте 6,00 5,50 0,50 

Увац- Књегиња- Плема 6,00 1,71 4,29 

Укупно 58,00 км 35,71 

км 

22,29 

км 
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Из прегледа се може закључити да је  61, 90 %,   

дужине локалних путева асфалтирано а да је остатак 

прекривен макадамском подлогом, док су улице у самом 

граду асфалтиране.       

 На подручју општине Рудо заступљено је и 66 

некатегорисаних путева који су углавном са 

макадамским или земљаним застором.   

 

Табела бр. 2-  Мрежа некатегорисаних путева на подручју општине Рудо 

Р.бр. Некатегорисани путни правци- трасе Р.бр. Некатегорисани путни правци -трасе 

1. Пут Росуље-Рез.Зова ИИ-Гардовићи-

Новаковићи 

34. Пут Кула-Митровићи-Пољана-Трнавци 

2. Пут Росуље-Пребидоли, 35. Пут Увац-Књегиња-гробље, 

3. Пут Росуље- Пут Гојава-Горњи Цикоти, 36. Пут Књегиња-Кик 

4. Пут Гојава-Горњи Цикоти, 37. Пут Камени мост-Плема 

5. Пут Обрвена-Попов До, 38. Пут Мачковац-Плема 

6. Пут Старо Рудо-Златари-Стргачи-Заграђе, 39. Пут Штрпци-Жељежничка станица 

7. Пут Стргачи-Бјелуговина-Равне Њиве 40. Пут Бован-Крстац 

8. Пут Булчић Ријека-Дорићи-Полимље-

Љутава, 

41. Пут Штрпца-Доња Ријека-црква 

9. Пут Парнице-Косовићи-Вити Граб-Рупавци 42. Пут Околишта-Горња Ријека 

10. Пут Мрсово-Бишевићи, 43. Пут Околишта-Бован 

11. Пут Сетихово-Равно Сетихово са огранком 

Ковијац, 

44. Пут Змијница-Зубач-Зубачко гробље са 

краком за Бован, 

12. Пут Гривин-Станковача-Рупавци, 

 

45. Пут Омарине-Пријеворац-Цвркоти-Трнавци 

са краком за Божовиће, 

13. Пут Сетихово-Гривин, 46. Пут Омарине-станица Голеш 

14. Пут Гривин-Равне Њиве-Зубањ, 47. Пут Бијело Брдо-Зова, 

15. Пут Долови-Омачина, 48. Пут Јањићи-Раковићи 

16. Пут Омачина-Баре-Стргачина, 49. Пут Микавице-Арсићи 

17. Пут Долови-Горња Стрмица, 50. Пут Микавице-Макаљ 

18. Пут Доња Стрмица-Горња Стрмица 51. Пут Мраморине-Андјићи-Раванци, 

19. Пут Доња Стрмица-Врзиглав, 52. Пут Милановићи-Даниловићи 

20. Пут Пељевићи-Баре 53. Пут Хасечићи-Бријег-Расадник-Устибар 

21. Пут Стргачина-Шахдани-Дубац, 54. Пут Солишта-Доњи Симићи-гробље 

22. Пут Стргачина-Прибишићи, 55. Пут Калафати-Хасечићи-Трње 

23. Пут Стргачина-Арбанаси, 56. Пут Качара-Мршевићи-Станковићи 

24. Пут Стргачина-Грабовик, 57. Пут Заода-Бахтовићи-Станковићи 

25. Пут Шахдани-Трбосиље-Љућево 58. Пут гробље-Доњић Мршевићи 

26. Пут Дубац-Петачине-Бјељевине, 59. Пут Миоче-мостина-Долаши-сјајна громила 

са огранком за Мариће 

27. Пут Бјељевине-Радожеље-Унковићи са 

огранком за Зубањ, 

60. Пут Брегови-сјајна громила, 

 

28. Пут Устибар-Оландићи 61. Пут Маров гај-Новаковићи 

29. Пут Саставци-Међуречје 62. Пут школа Мокронози-раскршће-сјајна 

громила са огранком за Соковиће и 

Богдановиће код раскршћа, 

30. Пут Устибар-Станковићи 63. Пут Богдановићи (од главног локалног пута) 

висећи мост-Увац (регионални пут) 

31. Пут Цикотско Поље-Доњи Цикоти-Горњи 

Цикоти 

64. Пут граница-Поповићи-Гавриловићи-

Јеремићи са огранком за Доњи Јеремићи, 

32. Пут Кула-Борановићи, 65. Пут школа Мокронози-Бадовине 

33. Пут Борановићи-Ланишта 66. Пут Обрвенски поток-Станићи-Соколовићи 

(до локалног пута) 

Општина Рудо, чија је површина 344 km2, има 

115,91 km категорисаних путева (регионалних и 

локалних), односно 33,7 km категорисаних путева 

(магистрални, регионалних и локалних) на 100 km2 

површине, што је далеко мање од просјека развијених 

земаља, који износи од 100-150 /100 km2. 

       Просјечни годишњи дневни саобраћај (ПГДС) на 

регионалном и магистралном саобраћајницом  је 

приказан у доле приложеној табели (а према подацима 

које је утврдило ЈП „Путеви РС“). 
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Табела бр. 3- Просечан годишњи дневни саобраћај 
 

Година 2004. 

год 

2005. 

год 

2006. 

год 

2007. 

год 

2008. 

год 

2009. 

год 

2010. 

год Путни правац 

Регионални пут   Р-467     Бродар-Рудо 1 594 652 690 740 764 787 796 

 

 

 

Регионални 

пут Р-449 

Добрун-Увац 231 270 281 295 309 331 334 

Увац-граница РС (Прелац) 900 982 1.022 1.068 1.110 1.178 1.190 

Граница РС (Прелац) Граница 

РС (Рудо)- ова дионица је у 

Р.Србији 

900 982 1.022 1.068 1.110 1.178 1.190 

 

Граница РС(Рудо)- Рудо 1 900 954 993 1.040 1.079 1.162 1.174 

Рудо 1-Рудо 2 493 581 605 633 658 687 694 

Регионални пут  Р-499а Увац-граница РС 

(Увац) 

 

705 

 

887 

 

923 

  

959 

 

999 

 

1.063 

 

1.074 

 

Из претходне табеле може се закључити да 

просјечан годишњи дневни саобраћај изражен по 

годинама константно биљежи благи пораст, што се 

очекује и у наредном планском периоду. 

 

   2. УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

         У циљу подстицања превантивних и других  

активности у области  безбједности саобраћаја, 

остваривања координације и сарадње укључених 

субјеката, основан је  Савјет за безбједност саобраћаја 

општине Рудо, који разматра питања из области 

саобраћаја, предлаже мјере за унапређење безбједности 

саобраћаја, даје мишљења на стратешке документе, 

иницира, доноси и учествuje у изради прописа и других 

аката, а која се тичу безбједности саобраћаја у 

надлежности општине Рудо. У 2015-ој години Савјет је 

донио документ „Стратегија  безбједности саобраћаја  на 

путевима општине рудо 2015 до 2025“.  

У области безбједности саобраћаја, једини  документ са 

којим општина Рудо располаже јесте Одлука о 

безбједности саобраћаја на подручју општине Рудо. 

Наведеном одлуком прописане су одредбе везане за: 

- ограничења и забране; 

- достављање робе, теретна моторна возила и хаварисана 

возила; 

- аутобуска и такси стајалишта; 

- превоз аутобусима; 

- обучавање кандидата за возаче моторних возила; 

- кретање пјешака; 

- јавна паркиралишта; 

- одржавање градских улица и извођење радова; 

- управљање безбједности саобраћаја; 

- казнене одредбе и 

- прелазне и завршне одредбе. 

         У области безбједности саобраћаја, свакако треба 

тежити побољшању постојећег стања што је циљ у свим 

општинама у Републици Српској, а што треба бити 

резултат одговарајућих планских мјера проведених 

удруженим активностима републичких и локалних 

власти (Министарства саобраћаја и веза, Министарства 

унутрашњих послова, Ауто-мото савеза РС, Агенције за 

безбједност саобраћаја, Путева РС, Инспектората РС, 

Завода за образовање одраслих, локалних органа 

задужених за послове управљања, одржавања путева и 

области безбједности саобраћаја, Ауто-школа, локалних 

инспекцијских служби и др.). 

3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 

СТАЊА 

       Стратегијом безбједности саобраћаја на путевима 

општине Рудо у периоду од 2015. до 2025. године, код 

утврђивања карактеристика постојећег стања, 

анализиране су : 

- број саобраћајних незгода за временски период од 2009 

до 2013. године на подручју општине Рудо, који износи 

103 саобраћајне незгоде. 

- саобраћајнe незгодe за временски период од 2009 до 

2013. године на подручју општине Рудо, по времену 

дешавања, са највише незгода у периоду од 12-16 часова 

и то 33. 

- kоришћење  безбједносног појаса као индикатор 

безбједности саобраћаја 

- број саобраћајних незгода у 2013. години на подручју 

општине Рудо, по узроцима дешавања - етиологија 

саобраћајних незгода 

- укупан број прекршајних налога, гдје је у периоду од 

2009-2013. године издато 1106, за вожњу под дејством 

алкохола 475, за техничку неисправност возила 162 и 

непоседовање опреме за возило 987.  

-преглед броја саобраћајних незгода за временски период 

од 2009. до 2013. године на подручју општине Рудо, по 

мјестима дешавања, гдје су најчешћа у мјесту: Увац (11 

незгода),  Кула (10 незгода), Прелац (9 незгода), Миоче 

(7 незгода) и остала. 

4. ЦИЉ 

      Програм безбједности саобраћаја на путевима  

општине Рудо за период од 2021. до 2025. године, 

подржава и прати реализацију главних и оперативних 

циљева који су дефинисани Стратегијом безбједности 

саобраћаја на путевима  општине Рудо за период од 2015 

- 2025 и то: 

  Коначни  циљеви  

  Смањити број погинулих и повређених лица на 

путевима у Општини Рудо за 50% до 2025.   

Смањити укупне друштвено-економске трошкове 

саобраћајних незгода, у периоду од пет година.  

 Оперативни циљеви 

     Наведени коначни циљеви постићи ће се кроз: 

1.смањење  годишњег броја погинулих лица за 15% у 

2016, 10% у 2017, 7% у 2018. години и по 5% годишње у 

остатку периода, тако да се постигне укупно смањење од 

50% у 2025. у односу на 2013. годину, 
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2.смањење годишњег броја тешко поврјеђених лица за 

15% у 2016, 10% у 2017, 7% у 2018. години и по 5% 

годишње у остатку периода, тако да се постигне укупно 

смањење од 50% у 2025. у односу на 2013. годину, 

3. повећавање употребе сигурносних појасева и других 

система заштите (дјечијих сједишта и заштитних кацига),  

4.управљање брзинама на урбаним и отвореним 

путевима и улицама (смањивање процента возила која 

прекорачују дозвољену брзину и просјечне вриједности 

прекорачења),  

5.смањивање броја алкохолисаних возача у саобраћају, 

6.унапређење безбједности путева, 

7.едукацију и информисање свих учесника у саобраћају 

путем кампања и саобраћајног образовања и васпитања. 

 

5. КЊУЧНИ ПРАВЦИ 

     Правци дјеловања су у потпуности у складу са 

Глобалним планом деценије акције безбједности 

саобраћаја 2011- 2020, који је израдила Свјетска 

здравствена организација, а који обухвата мјере и 

активности у пет стубова безбједности саобраћаја и то: 

 Организација и управљање безбједношћу 

саобраћаја, 

 Безбједнији путеви и кретања, 

 Безбједнија возила, 

 Безбједнији учесници у саобраћају и  

 Збрињавање након незгоде. 

   

 

  5. АКЦИОНИ ПЛАН 

     У оквиру напред наведених стубова безбједности 

саобраћаја систематизоване су активности, временски 

период провођења и носиоци активности и исто је 

приказано у Табели бр: 4. 

  

 Табела бр:4 

Стуб безбједности 

саобраћаја 

Ре. 

бр. 

Активност Временски 

период 

провођења 

Носиоци активности 

1. ОРГАНИЗАЦИ

ЈА И 

УПРАВЉАЊЕ 

БЕЗБЈЕДНОШ

ЋУ 

САОБРАЋАЈА 

1.1.  Анализа постојећег саобраћајног система уз 

приједлог мјера за побољшање 

2021-2022 

 

-Општина Рудо 

-П.С. Рудо 

-Аутошкола 

1.2. Анализа и приједлози за измјену постојеће 

Одлуке о безбједности саобраћаја општине Рудо 

 

2021-2022 

 

 

-Општина Рудо 

-П.С. Рудо 

1.3. Превентивне мјере за смањење пребрзе вожње, 

вожње под дејством алкохола, већег коришћења 

појаса и кациге 

 

2021-2025 

 

 

-Општина Рудо 

-П.С. Рудо 

1.4. Временска и просторна анализа саобраћајних 

незгода 

 

2021-2025 

-Општина Рудо 

-П.С. Рудо 

1.5. Кампање за добијање подршке јавности за 

активности везане за унапређење безбједности 

саобраћаја. 

 

 

 

2021-2025 

-Агенција за 

безбједност 

саобраћаја 

-Општина Рудо 

-П.С. Рудо 

-Аутошкола 

-Савјет за безбједност 

саобраћаја 

2. БЕЗБЈЕДНИЈИ 

ПУТЕВИ И 

КРЕТАЊА 

2.1. Побољшања у погледу смјерница за 

пројектовање 

 

2021 

-Министарство за 

просторно 

уређење,грађевинарст

во и екологију РС 

-Пројектанти 

2.2. Практичне мјере у погледу најрањивијих 

учесника у саобраћају (одвајање пјешачког и 

бициклистичког саобраћаја од моторног 

саобраћаја, физичка заштит 

рањивих учесника у саобраћају, посебна 

заштита пјешака у зонама атракција: 

(пијаце, тржни центри), заштита дјеце пјешака у 

зонама школа, увођење зона 

успореног саобраћаја у стамбеним зонама, и сл.) 

 

2021-2025 

-Општина Рудо 

-П.С. Рудо 

- Путеви РС 

-Агенција за безбј. 

саобраћаја 
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2.3.  Редовно обнављање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 

(рехабилитација коловозне површне, обнављање 

саобраћајне сигнализације, 

зимско одржавање коловоза и осталих 

саобраћајних површина 

 

2021-2025 

-Општина Рудо 

-П.С. Рудо 

- Путеви РС 

-Агенција за 

безбједност 

саобраћаја 

 2.4 Изградња нових саобраћајних површина 

(пјешачке стазе и тротоари, 

бициклистичке стазе, паркинг мјеста и сл.) 

2021-2025 -Општина Рудо 

- Путеви РС 

 

2.5. Унапређење паркирања у функцији 

безбједности 

 

2021-2025 

-Општина Рудо 

-П.С. Рудо 

3. БЕЗБЈЕДНИЈА 

ВОЗИЛА 

3.1. Побољшање испитивања исправности моторних 

возила, мотоцикала, мопеда, трактора и 

приколица 

 

 

2021-2025 

- Предузећа за 

технички преглед 

возила 

3.2. Појачане контроле исправности возила Јавног 

превоза путника 

 

2021-2025  

-Општина Рудо 

-П.С. Рудо 

4. БЕЗБЈЕДНИЈИ 

УЧЕСНИЦИ У 

САОБРАЋАЈУ 

4.1. Програм саобраћајног образовања 2021-2025 -Републички 

педагошки завод Р.С. 

-Министар. просвјете 

и културе Р.С. 

-Агенција за 

безбјед.саобраћајаР. 

4.2. Медијска кампања везано за индикаторе 

безбједности из Стратегије и др. 

2021-2025 -Општина Рудо 

-П.С. Рудо 

-Медији 

4.3. Обука родитеља о важности употребе 

безбједоносних појасева и одговарајућих 

ауто- сједишта за дјецу. 

2021-2025 -Општина Рудо 

-Агенција за безб. 

саобраћаја 

-Савјет за без. 

саобраћаја 

-П.С. Рудо 

5. ЗБРИЊАВАЊЕ 

НАКОН 

НЕЗГОДЕ 

4.1.   Припремити анализу стања возила и 

опрема коју посједују домови здравља за 

потребе хитне медицинске службе, 

теприпремити приједлоге о унапређењу истих. 

 

 

2021-2022 

-Дом здравља 

-Општина Рудо 

4.2. Кампања информисања у погледу понашањау 

случају незгоде  

  

    

2021-2022 -Општина Рудо 

-Служба хитне помоћ 

-Ватр. друштво 

-Црвени крст 

-Медији 

4.3.  Побољшати систем прехоспиталног 

збрињавања повријеђених у  саобраћајној 

несрећи, 

организацијом заједничке обуке за 

ватрогасне бригаде, полицијског особља, 

цивилне заштите и особља хитне помоћи 

ради бржег и квалитетнијег извлачења 

жртава са мјеста незгоде. 

2021-2025 -Општина 

-Савјет за безб. 

саобра. 

-Агенција за 

безб.саобра. 

-Дом здравља 

-АМД 

-Ватрогасно друштво 

-ПС 

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ  

 

Спровођење Програма ће се обезбједити кроз буџетом планирање средстава за  унапређење безбједности 

саобраћаја. 

 

Број:01-022-35/21      

Датум: 25. фебруар 2021.год.             ПРЕДСЈЕДНИК   

                                       Скупштине општине Рудо 

                                                     Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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6...............................................................................................................................................
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и36/19), 

члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној  дана 25.02.2021.године доноси:   

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О додјели на привремено коришћење опреме за Мини сирану  

 

Члан 1.  

 Пољопривредној задрузи „Увац-Рудо“ п.о. додјељује се на коришћење опрема за мини сирану, а коју чини: 

 

Број ОПИС Количина 
Серијски 

број 
Стање 

Датум 

набавке 
Вриједност 

1.  Лактофриз 600л 1 kom  Нова oprema 15.06.2020. 9.748,21 

2.  Дупликатор водени 600 

л 

1 kom   Нова oprema 15.06.2020. 15.191,16 

3.  Предпреса 1 ком   Нова oprema 15.06.2020. 2.735,93 

4.  Центрифугална пумпа 

0,55 kw 

1  ком  Нова oprema 15.06.2020. 705,51 

5.  Радни сто 1 ком   Нова oprema 15.06.2020. 1.137,59 

6.  Када за прање калупа  1 ком   Нова oprema 15.06.2020. 2.159,94 

7.  Кадице за разлијевање 

млијека  

50 ком   Нова oprema 15.06.2020. 4.972,50 

8.  Полице за сир 2 ком   Нова oprema 15.06.2020. 2.620,57 

9.  ПХ метар 1 ком 649172 Нова oprema 15.06.2020. 2.203,11 

10.  Бирета 1 ком  Нова oprema 15.06.2020. 331,23 

11.  Антибиотик тест,  1 ком   Нова oprema 15.06.2020. 352,87 

12.  Мала центрифуга по 

Геберу 

1 ком  3670-

11740 

Нова oprema 15.06.2020. 4.247,80 

13.  Мини лабораторија 1 ком  3707-

2282 

Нова oprema 15.06.2020. 3.527,78 

14.  Расхладна комора за 

дозријевање сира и 

кајмака 

2 ком   Нова опрема  5.03.2020 10.413,00 

15.  Дводјелна судопера 1 ком  Нова oprema 5.03.2020. 456,30 

16.  Дводјелни гардеробер и 

плакар 

1 ком   Нова oprema 5.03.2020 339,30 

17.  Сто са четири столице  1 ком  Нова oprema 5.03.2020 526,50 

18.  Огледало 60Х60 2 ком  Нова oprema 5.03.2020 117,00 

 

Члан 2. 

 Опрема из члана 1. ове Одлуке додјељује се Пољопривредној задрузи „Увац-Рудо“ ради обављања 

регистроване дјелатности. 

 

Члан 3. 

 Право привременог коришћења додјељује се на период до 9 година, без накнаде уз обавезу да редовно 

сервисира опрему и сноси трошкове њеног одржавања.   

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи уговор о додјели опреме на привремено коришћење у складу са 

овом Одлуком.  

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

       

Број: 01-022-37/21 

Датум:25. фебруар 2021.год.             ПРЕДСЈЕДНИК   

                                     Скупштине општине Рудо 

                                                      Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
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7.................................................................... 
На основу члана 53 б. Изборног закона 

Републике Српске („ Службени гласник Републике 

Српске“ број: 34/02, 35/03,24/04, 19/95, 24/12, 109/12 и 

45/18) члана 36. и 129. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

25.02.2021. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

О расписивању и провођењу редовних избора за 

чланове савјета мјесних заједница на подручју 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

                   Расписују се редовни непосредни избори за 

чланове савјета  мјесних заједница на подручју општине 

Рудо и то: 

 -у мјесној заједници Бијело Брдо за пет чланова, 

 -у мјесној заједници Штрпци за пет чланова, 

 -у мјесној заједници Увац за пет чланова, 

 -у мјесној заједници Мокронози за пет чланова, 

 -у мјесној заједници Миоче за седам чланова, 

 -у мјесној заједници Рудо за седам чланова, 

 -у мјесној заједници Старо Рудо за пет чланова, 

 -у мјесној заједници Мрсово за пет чланова, 

 -у мјесној заједници Сетихово за пет чланова, 

 -у мјесној заједници Стргачина за пет чланова, 

 

Члан 2. 

                  Избори ће се провести дана  25.04.2021. године 

у  времену од 8 до 16 часова за све мјесне заједнице, а 

провешће их Општинска изборна комисија и бирачки 

одбори, у складу са Изборним законом Републике 

Српске, Упутством Републичке изборне комисије и 

Статутом општине Рудо. 

 

Члан 4. 

                 Начелник општине ће у сарадњи са 

Општинском изборном комисијом, осигурати 

финансијску и материјалну подршку за провођење 

избора. 

Члан 5. 

                Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“.       

 

Број: 01-022-34/21  

Датум: 25. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

8.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16 и36/19), члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној  дана 

25.02.2021.године доноси:   

 

О  Д  Л  У  К  У 

О додјели на привремено коришћење путничког 

возила   

 

Члан 1.  

 ЈУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ 

додјељује се на коришћење:   

- ВРСТА ВОЗИЛА: М1-ПУТНИЧКИ 

АУТОМОБИЛ 

- МАРКА: Дачија дастер есентиал (Ducia Duster 

Essential 1.5 Blue DCI 115 4X4)  

- ВРСТА ГОРИВА: Diesel 

- ЕКО КАТЕГОРИЈА: ЕУРО 6 

- БРОЈ ШАСИЈЕ: VF1HJD40065989266 

- БРОЈ МОТОРА: K9K U8 R028656 

- ОБЛИК КАРОСЕРИЈЕ: AC-KARAVAN 

- БОЈА: БИЈЕЛА 

- ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ: 2020 

- МОТОР: Diesel 

- СНАГА МОТОРА: 85 KW 

- ВРИЈЕДНОСТ ВОЗИЛА: 32.499,99 КМ са ПДВ 

-  

Члан 2. 

 Путничко возило из члана 1. ове Одлуке 

додјељује се „Др Стојана и Љубица“ ради обављања 

регистроване дјелатности. 

 

Члан 3. 

 Право привременог коришћења додјељује се на 

период до 10 година, без накнаде, уз обавезу да редовно 

сервисира возило и сноси трошкове његовог одржавања.   

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор о додјели путничког возила на привремено 

коришћење у складу са овом Одлуком.  

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број: 01-022-36/21 

Датум: 25. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 

9................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16 и36/19), члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној  дана 

25.02.2021.године доноси:   

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О додјели контејнера на коришћење    

 

Члан 1.  

 Комуналном предузећу „Услуга“ а.д. Рудо 

додјељују се:   

 Поцинчани метални контејнери 1100 литара, 

зелене боје, за селекцију стакла 2 комада  
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 Поцинчани метални контејнери 1100 литара, 

жуте боје, за селекцију пластике 2 комада  

 Поцинчани метални контејнери 1100 литара, 

плаве боје, за селекцију папира 2 комада  

Појединачне вриједности 702 KM, а укупне 

4.212,00 КМ 

 

Члан 2. 

 Поцинчани метални контејнери из члана 1. ове 

Одлуке додјељује се Комуналном предузећу „Услуга“ 

а.д. Рудо, ради обављања регистроване дјелатности. 

 

Члан 3. 

 Поцинчани метални контејнери из члана 1. ове 

Одлуке додјељује се на трајно коришћење без накнаде. 

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор о додјели опреме на привремено коришћење у 

складу са овом одлуком.  

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

    

Број: 01-022-38/21  

Датум:25. фебруар 2021.год.      ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

10................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. и  53. Статута општине 

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

8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 25.02.2021. године  донијела је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o разрјешењу вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Рудо 

 

 

1. Зоран Ђуровић разрјешава се вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине Рудо, због 

окончања поступка за именовање секретара скупштине у 

складу са законом.  

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права по 

основу радног односа након разрјешења због окончања 

поступка за именовање секретара скупштине, остварује у 

складу са Законом, а на основу рјешења начелника 

општине.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Зоран Ђуровић именован је за вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине Рудо на 

конститутивној сједници Скупштине општине Рудо 

одржаној 05.01.2021. године и то до завршетка поступка 

јавне конкуренције, а најдуже на период од 90 дана.  

Како је поступак по Јавном конкурсу за избор и 

именовање секретара Скупштине општине завршен, 

створене су правне претпоставке за коначно именовање 

секретара Скупштине општине Рудо и разрјешење 

вршиоца дужности секретара Скупштине општине.  

Комисија за избор и именовање је на сједници 

одржаној 19.02.2021. године, на основу напријед 

наведеног утврдила приједлог рјешења као у 

диспозитиву и предложила Скупштини општине 

доношење истог.  

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

25.02 2021. године донијела је рјешење као у 

диспозитиву. 

  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може 

се изјавити жалба Одбору за жалбе општине Рудо у року 

од 15 дана од дана пријема рјешења.  

 

Број: 01-020-10/21  

Датум: 25. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

11................................................................. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 50. и члана 52. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 34. и члана 41. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 

5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо на  сједници 

одржаној 25.02.2021. године, донијела је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању секретара Скупштине општине Рудо 

 

 

1. Зоран Ђуровић, дипломирани правник, 

именује се за секретара Скупштине општине Рудо на 

вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине 

Рудо који га је изабрао.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Истеком мандата Скупштине општине Рудо 

сазива 2016-2020. године, разријешен је и секретар 

Скупштине општине на конститутивној сједници 

Скупштине општине  одржаној 05.01.2021.године, јер се 

у складу са Законом, секретар и именује на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине. На истој сједници 

Скупштина општине је донијела Одлуку о расписивању 

Јавног конкурса за избор и именовање секретара 

Скупштине општине на вријеме трајања мандата новог 

сазива Скупштине општине. Поступак по Јавном 

конкурсу за избор и именовање секретара спровела је 

Комисија за избор секретара Скупштине општине Рудо, 

коју је именовала Скупштина општине Рудо. 
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 Наведена Комисија је спровела поступак и 

доставила Извјештај о спроведеном поступку 

предсједнику Скупштине општине Рудо и Комисији за 

избор и именовање Скупштине општине Рудо. У 

извјештају је констатовано да се на расписани конкурс 

пријавио један кандидат који је испуњавао све конкурсом 

тражене услови и са истим је обављен интервју. Након 

проведеног поступка Комисија за избор секретара је 

предложила да се за секретара именује Зоран Ђуровић. 

Комисија за избор и именовање је на сједници 

одржаној 19.02.2021. године, након увида у 

документацију и Извјештај о спроведеном поступку са 

приједлогом за именовање, који јој је достављен од 

Комисије за избор секретара Скупштине општине Рудо, 

утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и 

предложила Скупштини општине доношење истог. 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

25.02.2021. године донијела је рјешење као у 

диспозитиву. 

  

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 

изјавити жалба Одбору за жалбе општине Рудо у року од 

15 дана од дана пријема рјешења.  

 

Број: 01-020-13/21  

Датум: 25. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

12................................................................. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 50. и 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („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 

25.02.2021. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове 
 

 

 1. Славослав Марић, дипломирани економиста, 

разрјешава се дужности ВД начелника Одјељења за 

привреду и финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове у Општинској управи Рудо, због 

истека периода на који је именован. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Славослав Марић је именован на конститутивној 

сједници Скупштине општине Рудо одржаној 

05.01.2021.године за вршиоца дужности начелника за 

привреду и финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове Општинске управе Рудо до 

окончања поступка јавне конкуренције а најдуже до 90 

дана.  

Како је поступак јавне конкуренције завршен, то 

су створене претпоставке за именовање начелника 

Одјељења за привреду и финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове Општинске управе Рудо а самим 

тим и за разрјешење вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове Општинске управе Рудо.  

На основу напријед изложеног, а у складу са 39. 

став 2. тачка 21.  Закона о локалној самоуправи 

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

36/), члана 50. и 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 36.  Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), одлучено је као 

у диспозитиву овог рјешења.  

 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења може 

се изјавити жалба Одбору за жалбе општине Рудо у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења.  

 

Број: 01-20-11/21  

Датум: 25. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

13.................................................................. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 50. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („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 

25.02.2021. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за привреду и 

финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове 

 

1. Славослав Марић, дипломирани економиста, 

именује се за начелника Одјељења за привреду и 

финансије, просторно уређење и инспекцијске послове у 

Општинској управи Рудо  на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине Рудо која је изабрала.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Истеком мандата Скупштине општине Рудо 

сазива 2016-2020.године, на Конститутивној сједници 

одржаној дана 05.01.2021. године разријешен је начелник 

Одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове у Општинској управи Рудо и 

именован вршилац дужности. 
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 Начелник општине Рудо је, у складу са 

чланом 78.  Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе ( „Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16)  расписао Јавни 

конкурс за именовање начелника одјељења Општинске 

управе Рудо , који је објављен у „Гласу Српске“  од 

20.01.2021 године, „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 5/21 као и на ТВ Рудо и интернет страници 

општине Рудо.  

 Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Конкурсна комисија  за пријем начелника одјељења у 

Општинску управу Рудо коју је именовао Начелник 

Општине рјешењем број:02-120-6/21.од 

22.02.2021.године. Конкурсна комисија је по закључењу 

конкурса, ивршила преглед приспјелих пријава, контролу 

испуњености услова тражених конкурсом, спровела 

улазни интервју са свим кандидатима који су ушли у ужи 

избор, сачинила листу за избор по редослиједу кандидата 

и исту са записницима о предузетим радњама у току 

изборног поступка доставила Начелнику општине.  

 На Листи за избор кандидата по редослиједу 

кандидата, коју је сачинила Конкурсна комисија  за 

пријем начелника одјељења у Општинску управу Рудо за 

руководеће радно мјесто начелник Одјељења за 

привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове најбоље рангирана је кандидат Славослав 

Марић. 

 Начелник општине је на основу напријед 

наведеног  а сходно одредби члана 59. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) предложио 

Скупштини општине Рудо да се за начелника Одјељења 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове именује Славослав Марић. 

 Имајући у виду напријед наведено 

Скупштина општине Рудо је на сједници  одржаној 

25.02.2021. године донијела рјешење као у диспозитиву  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 

изјавити жалба Одбору за жалбе општине Рудо у року од 

15  дана од дана пријема рјешења 

 

Број: 01-020-14/21  

Датум: 25. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

14.................................................................. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 50. и 55. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („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 

25.02.2021. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности 

 1. Мирјана Медовић, дипломирани економиста, 

разрјешава се дужности ВД начелника Одјељења за 

општу управу и друштвене дјелатности у Општинској 

управи Рудо, због истека периода на који је именована. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Мирјана Медовић је именована на 

конститутивној сједници Скупштине општине Рудо 

одржаној 05.01.2021.године за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности Општинске управе Рудо до окончања 

поступка јавне конкуренције а најдуже до 90 дана.  

Како је поступак јавне конкуренције завршен, то 

су створене претпоставке за именовање начелника 

Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности 

Општинске управе Рудо а самим тим и за разрјешење 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу 

и друштвене дјелатности Општинске управе Рудо.  

На основу напријед изложеног, а у складу са 39. 

став 2. тачка 21.  Закона о локалној самоуправи 

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

36/), члана 50. и 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 36.  Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), одлучено је као 

у диспозитиву овог рјешења.  

 

Упутство о правном лијеку: Против овог рјешења може 

се изјавити жалба Одбору за жалбе општине Рудо у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења.  

 

Број: 01-020-12/21  

Датум: 25. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

15.................................................................. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 50. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („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 

25.02.2021. године, д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности 

 

 

1. Мирјана Медовић, дипломирани економиста, 

именује се за начелника Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности у Општинској управи Рудо  на 

вријеме трајања мандата Скупштине општине Рудо која 

је изабрала.  
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику oпштине Рудо“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Истеком мандата Скупштине општине Рудо 

сазива 2016-2020.године, на Конститутивној сједници 

одржаној дана 05.01.2021. године разријешен је начелник 

Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности у 

Општинској управи Рудо и именован вршилац дужности. 

 

 Начелник општине Рудо је, у складу са 

чланом 78.  Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе ( „Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16)  расписао Јавни 

конкурс за именовање начелника одјељења Општинске 

управе Рудо , који је објављен у „Гласу Српске“  од 

20.01.2021 године, „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 5/21 као и на ТВ Рудо и интернет страници 

општине Рудо.  

 

 Поступак по Јавном конкурсу спровела је 

Конкурсна комисија  за пријем начелника одјељења у 

Општинску управу Рудо коју је именовао Начелник 

Општине рјешењем број:02-120-6/21.од 

22.01.2021.године. Конкурсна комисија је по закључењу 

конкурса, ивршила преглед приспјелих пријава, контролу 

испуњености услова тражених конкурсом, спровела 

улазни интервју са свим кандидатима који су ушли у ужи 

избор, сачинила листу за избор по редослиједу кандидата 

и исту са записницима о предузетим радњама у току 

изборног поступка доставила Начелнику општине.  

 

 На Листи за избор кандидата по редослиједу 

кандидата, коју је сачинила Конкурсна комисија  за 

пријем начелника одјељења у Општинску управу Рудо за 

руководеће радно мјесто Одјељења за општу управи и 

друштвене дјелатности најбоље рангирана је кандидат 

Медовић Мирјана. 

 

 Начелник општине је на основу напријед 

наведеног  а сходно одредби члана 59. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) предложио 

Скупштини општине Рудо да се за начелника Одјељења 

за општу управи и друштвене дјелатности именује 

Медовић Мирјана. 

 Имајући у виду напријед наведено 

Скупштина општине Рудо је на сједници  одржаној 

25.02.2021. године донијела рјешење као у диспозитиву  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 

изјавити жалба Одбору за жалбе општине Рудо у року од 

15  дана од дана пријема рјешења 

 

Број: 01-020-15/21  

Датум: 25. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 

 

16.......................................................... 
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 25.02.2021. године, донијела је 

 

 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт буџета општине Рудо за 2021. 

годину у износу 4.753.750,00 КМ, а кога чине: 

-буџетски приходи ...................... 4.537.750,00 КМ 

-примици од отплате датих кредита из  

  буџетских средстава...................   100.000,00 КМ 

-остали примици ........................       16.000,00 КМ 

-неутрошена средства револвинг 

 фонда................................................100.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

Нацрт буџета општине Рудо за 2021.године се 

ставља на јавну расправу која ће се обавити у времену од  

01.03. до 09.03.2021.године. 

 

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 2021. 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 

2021.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.  

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   3/21      03.03.2021.                                  Страна   

 

20 

Члан 6. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге грађанима 

до 09.03.2021.године. 

 

Члан 7. 

 Јавна расправа о Нацрту буџета општине Рудо за 

2021. годину одржаће се 09.03.2021.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: 01-013-21/21  

Датум: 25. фебруар 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 и 8/17) 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана -

25.02.2021. године,  донијела је  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О стављању ван снаге закључка Скупштине општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 Ставља се ван снаге закључак Скупштине 

општине Рудо број:01-013-37/13 од 06.03.2013.године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број:4/13) којим 

је Скупштина општине Рудо дала позитивно мишљење за 

додјелу концесије за истраживање налазишта руде никла, 

кобалта и другог. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-22/21  

Датум: 25. фебруар 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, 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 1.2. Привременог плана 

јавних набавки за 2021. годину, за набавку услуга „ 

Адвокатске услуге за потребе општине Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  3.000,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су Одлуком о привременом финансирању Општине Рудо 

за период јануар-март 2021.године. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-6/2021 

Датум: 22.01.2021.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 18. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 
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I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.3. Привременог плана 

јавних набавки за 2021. годину, за набавку услуга 

„Израда техничке документације-главног пројекта 

вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације 

центра општине Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  5.999,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су Одлуком о привременом финансирању Општине Рудо 

за период јануар-март 2021.године у износу од 50% и из 

средстава Агенције за безбjeдност саобраћаја РС у износу 

од 50%, а  на основу уговора о додјели средстава за 

суфинансирање пројекта „Базна регулатива“ потписаног 

између Агенције за безбједност саобраћаја РС и општине 

Рудо. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-8/2021 

Датум: 25.01.2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

3.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.3 Привременог плана 

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

горива“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  2.137,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су Одлуком о привременом финансирању Општине Рудо 

за период јануар-март 2021.године. 

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: 02-404-10/2021 

Датум: 27.01.2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

4.................................................................. 
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. Привременог Плана 

јавних набавки за 2021.годину, за: „Набавку 

канцеларијског материјала  за I мјесец у 2021. години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  395,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су Одлуком о привременом финансирању Општине Рудо 

за период јануар-март 2021.године. 

 

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: 02-404-3/2021 

Датум: 04.01.2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 
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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 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.1. Привременог Плана 

јавних набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавку 

канцеларијског материјала  за II мјесец у 2021. години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  335,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су Одлуком о привременом финансирању Општине Рудо 

за период јануар-март 2021.године. 

 

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: 02-404-13/2021 

Датум: 03.02.2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

6................................................................. 
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. Привременог Плана 

јавних набавки за 2021.годину, за: „Набавку 

компјутерског материјала  за I мјесец у 2021. години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  240,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су 

Одлуком о привременом финансирању Општине Рудо за 

период јануар-март 2021.године. 

 

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: 02-404-4/2021 

Датум: 04.01.2021.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 2.2. Привременог Плана 

јавних набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавку 

компјутерског материјала  за II мјесец у 2021. години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  210,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су 

Одлуком о привременом финансирању Општине Рудо за 

период јануар-март 2021.године. 

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“. 
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Број: 02-404-12/2021 

Датум: 03.02.2021.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 18. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.4 Привременог плана 

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

промотивног материјала за Нову годину“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  1.970,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су Одлуком о привременом финансирању Општине Рудо 

за период јануар-март 2021.године. 

 

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: 02-404-5/2021 

Датум: 11.01.2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.4. Привременог плана 

јавних набавки за 2021. годину, за набавку услуга 

„Услуга превоза техничког и огревног дрвета“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  2.960,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су Одлуком о привременом финансирању Општине Рудо 

за период јануар-март 2021.године. 

 

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: 02-404-11/2021 

Датум: 02.02.2021.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 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 1.1. Привременог Плана 

јавних набавки за 2021.годину, за набавку услуга: 

„Набавка услуге чишћења снијега за први квартал у 

2021.години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  2.564,00КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су Одлуком о привременом финасирању Општине Рудо 

за период јануар-март 2021.године. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
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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: 02-404-2/2021 

Датум: 04.01.2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

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

члана 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  „Адвокатске услуге за 

потребе општине Рудо“ понуду је доставио слиједећи 

понуђач: 

1. Адвокат Огњен С. Авлијаш, Бијељина,  на 

износ од 3.000,00 без ПДВ-а, односно на 

износ од  3.510,00  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 у складу са 

тендерском документацијом и да се са адвокатом 

Огњеном С. Авлијашем приступи закључивању Уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-6/21 

Датум: 25.01.2021.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 услуга „Израда 

техничке документације-главног пројекта вертикалне и 

хоризонталне саобраћајне сигнализације центра општине 

Рудо“, понуде су доставили следећи понуђачи: 

1. „Про Виа“ доо Бијељина на износ од 5.120,00 

КМ без ПДВ-а, односно 5.990,40 КМ са ПДВ-ом 

2. „Радис“ доо Источно Сарајево на износ од 

5.650,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.610,50 КМ са 

ПДВ-ом 

3. Институт за грађевинарство „ИГ“ доо Бања Лука 

на износ од 5.900,00 КМ без ПДВ-а, односно 

6.903,00 КМ са ПДВ-ом 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуда утврђено је 

да приспјеле понуде испуњавају услове у складу са 

тендерском документацијом, те је на основу критерија 

најниже цијене прихваћена понуда „Про Виа“ доо 

Бијељина на износ од 5.120,00 КМ без ПДВ-а односно 

5.990,40 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

    

Број: 02-404-8/21 

Датум: 29.01.2021.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 70. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку роба „Набавка 

горива“ понуду је доставио следећи понуђач: 
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1. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука, на 

износ од 2.116,46 КМ без ПДВ-а, односно 

2.476,26 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука, 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са понуђачем  „НЕСТРО 

ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо.      

 

Број: 02-404-10/2021 

Датум: 28.01.2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

14.................................................................. 
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 I мјесец у 2021. години “ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 241,03 КМ без 

ПДВ-а, односно 282,00 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. 

 

Број: 02-404-4/2021 

Датум: 11.01.2021.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 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 II мјесец у 2021. години “ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

- ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 206,41 КМ 

без ПДВ-а, односно 241,50 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. 

 

Број: 02-404-12/2021 

Датум: 04.02.2021.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 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  „Набавка промотивног 

материјала за Нову годину“ понуду је доставио следећи 

понуђач: 

- ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 1.970,51 КМ 

без ПДВ-а, односно 2.305,50 КМ са ПДВ-ом; 
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II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда 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. 

 

 

Број: 02-404-5/2021 

Датум: 12.01.2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 70. Закона о јавним набавкама 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку услуга„Набавка 

услуге чишћења снијега за први квартал у 2021.години“, 

понуде су доставили следећи понуђачи: 

1. „СИЛА“ ДОО Рудо на износ од 2.560,00 КМ 

без ПДВ-а 

2. ЗГР „Марко“ Рудо на износ од 3.000,00 КМ без 

ПДВ 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуда утврђено је да 

приспјеле понуде испуњавају услове у складу са  

тендерском документацијом, те је на основу критерија 

најниже цијене прихваћена понуда „СИЛА“ ДОО Рудо на 

износ од 2.560,00 КМ без ПДВ-а 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-2/2021 

Датум: 05.01.2021.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  „Набавку канцеларијског 

материјала  за I мјесец у 2021. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 394,23 

КМ без ПДВ-а, односно 461,25 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. 

 

Број: 02-404-3/2021 

Датум: 11.01.2021.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 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 II мјесец у 2021. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

- ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 335,60 КМ 

без ПДВ-а, односно 392,65 КМ са ПДВ-ом; 
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II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда 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. 

 

Број: 02-404-13/2021 

Датум: 04.02.2021.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 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку услуга „Услуга 

превоза техничког и огревног дрвета“, понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. „Јавни превоз“ Игор Вуковић с.п. Рудо, на 

износ од 2.961,80 КМ без ПДВ-а 

 

Превозник није обвезник ПДВ-а. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „Јавни превоз“ Игор Вуковић с.п. 

Рудо, испуњава  услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са понуђачем „Јавни превоз“ 

Игор Вуковић с.п. Рудо, приступи закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-11/2021 

Датум: 03.02.2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 
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