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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXV Рудо,  7. јул  2021. године Број 8 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 1. и  

члана 144. став 4. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 05.07.2021. 

године, доноси: 

 

 

О    Д    Л    У    К    У 

о измјенама и допунама Статута општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 У Статуту општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број:4/17 и 8/17) у  члану 6.став (1), 

мијења се и гласи:  

„ Општина има симболе: грб и заставу, који 

представљају историјско, културно и природно наслијеђе 

општине Рудо. 

 Став (3) мијења се и гласи: 

„Застава општине Рудо је правоугаоног облика, 

чије је однос ширине и дужине 1:2 бијеле боје, а на 

средини заставе утиснут је грб општине Рудо.“ 

 Послије става (3) додаје се став  (4) који гласи:  

„Употреба грба и заставе регулисаће се 

посебном одлуком Скупштине општине.“ 

 

Члан  2. 

 У члану 35.  додаје се став (2) која гласи:  

 „Начелник општине, замјеник начелника 

општине и предсједник Скупштине општине функцију 

обављају професионално а потпредсједник Скупштине 

општине функцију обавља волонтерски.“ 

 

Члан 3.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-91/21 

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

 

 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута Општине Рудо 

(„Службени гласник општине  Рудо“, бр. 4/17 и 8/17) 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 05. 

07.2021. године, доноси: 

  

 

ОДЛУКУ  

О УПОТРЕБИ СИМБОЛА ОПШТИНЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

Одлуком о употреби симбола општине Рудо (у 

даљем тексту: Одлука), утврђују се услови коришћења и 

начин заштите симбола општине Рудо. 

 

Члан 2. 

(1) Симболи општине Рудо су грб и застава.  

(2) Грб и застава симболишу историјско, 

културно и природно наслијеђе општине Рудо. 

 (3) Изглед грба и заставе општине Рудо описани 

су у Статуту општине Рудо.   

 

Члан 3. 

(1) Грб и застава општине могу се 

употребљавати само у облику, са садржином и на начин 

предвиђен Статутом и овом одлуком.  

(2)  Изглед грба, дефинише се еталоном 

(изворником) израђеним на основу описа из Статута 

општине. 

(3) Изглед заставе дефинише се еталоном како је 

описано у Статуту општине.  

(4) Еталон утврђује Начелник општине Рудо.  

(5) Еталон грба и заставе општине Рудо чува се у 

кабинету Начелника општине. 

 

Члан 4. 

(1) Грб се може користити само у складу са 

прописима и устаљеном праксом коришћења грба, 

заставе и печата.  

(2) Грб општине може бити истицан на јавним 

мјестима, на отвореном и у затвореном простору, за 

вријеме трајања манифестација од значаја за општину.  
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Члан 5. 

Грб општине се може истицати и користити:  

  -  на згради сједишта општинске управе и свим 

осталим зградама општинске администрације, као и у 

просторијама гдје се одржавају сједнице Скупштине 

општине, у кабинету начелника и у другим службеним 

просторијама по одлуци начелника.  

  - на повељама, дипломама и другим јавним 

признањима које додељује општина; 

  - на граници територије општине; 

  - на предметима који се дају у репрезентативне 

сврхе;  

  - на меморандумима, ковертама, званичним 

позивницама, честиткама и визиткартама које користе 

функционери општине и руководиоци одјељења и 

служби општинске управе;  

  -у саставу образаца и јавних исправа, кад је то 

предвиђено законима, одлукама и другим прописима;  

  - у саставу ознака на униформама службених 

лица општине, кад је то предвиђено законима, одлукама 

и другим прописима;  

  - на таблама са називима улица на територији 

општине;  

  - у другим случајевима, ако његова употреба није 

у супротности са овом одлуком. 

 

Члан 6. 

(1) Застава општине обавезно се истиче:  

 - на згради сједишта општинске управе и 

Скупштине општине;  

 - у службеним просторијама Скупштине 

општине и општинске управе;  

 - приликом прослава, свечаности и других 

политичких, културних, спортских и службених 

манифестација које су од значаја за општину; 

  - приликом међуопштинских сусрета, 

такмичења и других скупова на којима општина 

учествује или је представљена, у складу са правилима и 

праксом одржавања таквих скупова;  

2) Застава општине може се истаћи:  

 - на зградама правних лица чији је оснивач 

општина;  

   - на службеним возилима општине, и то само у 

случају када возило користи начелник и предсједник 

Скупштине у званичној функцији;  

 - и у другим случајевима, ако њено истицање 

није у супротности са овом одлуком 

 

Члан 7. 

У дане жалости застава се истиче на пола копља. 

 

Члан 8. 

(1) Општина може имати и нарочиту, уникатну 

заставу која се чува у кабинету начелника општине.  

(2) Ова застава се користи у ентеријеру и може 

бити израђена на посебно декоративан начин и украшена 

златним ресама по слободним рубовима. 

(3) Уникатна застава се користи у најсвечанијим 

приликама, само у присуству начелника, замјеника, 

наченика, предсједника или потпредсједника Скупштине 

општине или лица која их у тој функцији заступају.  

(4) Уникатна застава се може користити ван 

просторија само уз писмено одобрење начелника 

општине. 

 

Члан 9. 

 Симболи општине истичу се уз симболе Босне и 

Херцеговине и Републике Српске, у складу са законом. 

 

Члан 10. 

Сва физичка и правна лица на територији 

општине имају право да истичу заставу општине, у 

складу са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 11. 

(1) За употребу симбола општине потребно је 

одобрење надлежног органа. 

(2) Ниједан субјекат не може користити симболе 

општине, уколико му то није одобрено, на начин 

прописан овом одлуком. 

(3) Рјешењем којим се одобрава употреба 

симбола општине утврђује се, између осталог, и намјена, 

услов коришћења и рок важења, као и друга ограничења 

која одговарају употреби симбола општине у конкретном 

случају. 

Члан 12. 

 (1) Грб и заставу, без посебне дозволе, могу да 

користе Скупштина општине, Начелник оопштине и 

замјеник начелника, предсједник и потпредсједник 

Скупштине општине, одјељења и службе општинске 

управе и јавна предузећа и установе чији је оснивач 

општина Рудо.  

(2) Правна лица и функционери наведени у 

претходном ставу могу се грбом и заставом користити 

само у функцији представљања општине и њених органа 

и служби. 

 

Члан 13 

(1) О употреби симбола општине, за правна и 

физичка лица, као и за вријеме одржавања разних 

манифестација које се одвијају под покровитељством или 

у част општине, одлучује Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности.  

(2) О одобрењима за употребу симбола 

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности води 

посебну евиденцију.  

 

Члан 14. 

(1) Против акта, донесеног по захтјеву странке за 

коришћење симбола општине, странка има право жалбе.  

(2) Жалба се подноси Начелнику, у року од 15 

дана, од дана достављања акта.  

(3) Одјељење за општу управу и друштвене 

дјелатности може укинути акт којим је одобрено 

коришћење симбола попштине, уколико се у поступку 

надзора утврди да корисник одобрења употребљава 

симболе општине супротно утврђеној намјени и 

условима из одобрења. 

 

Члан 15. 

Симболи општине не смију се оштећивати, нити 

употребљавати непримјерено, недолично, на начин који 

вријеђа јавни морал и достојанство грађана општине. 
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Члан 16. 

Грб и застава општине не могу се употребљавати 

као робни или услужни жиг, узорак или модел, нити као 

било који други знак за обиљежавање роба или услуга. 

 

Члан 17. 

Грб и застава општине не могу се употребљавати 

ако су оштећени. 

Члан 18. 

Употреба грба и заставе општине у умјетничком 

стваралаштву и у васпитно- наставне сврхе слободна је, 

под условом да се не противи  одредбама ове одлуке, да 

не вријеђа углед општине Рудо и да се не противи 

друштвеним и моралним нормама. 

 

Члан 19. 

Надзор над примјеном одредби ове Одлуке, 

врши комунална полиција општине Рудо. 

 

Члан 20. 

(1) Новчаном казном - у износу од 1.000 до 5.000 

КМ, казниће се за прекршај, правно лице уколико 

симболe општине користи противно овој одлуци.    

(2) За прекршај из става 1., казниће се одговорно 

лице, у правном лицу, новчаном казном у износу од 300 

до 1.000 КМ.  

(3) За прекршај из става 1., казниће се 

предузетник новчаном казном од 200 КМ до 500 КМ. 

 (4) За прекршај из става 1 казниће се физичко 

лице новчаном казном, у износу од 100 КМ до 500 КМ“. 

 

Члан 21. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-022-92/21 

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

(Службени гласник општине Рудо бр.4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 05. 

07. 2021.године,  донијела је : 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о условима и поступку куповине некретнина 

 

Члан 1. 

Овим одлуком регулише се поступак куповине 

некретнинa (земљишта, зграда, пословних простора 

односно објеката) за потребе општине Рудо  односно 

буџетских корисника општине. 

 

Члан 2. 

  (1) Некретнине се могу куповати за потребе 

општине Рудо за испуњавање надлежности општине, 

односно буџетских корисника општине.  

(2) Општина може куповати некретнине када је 

то потребно ради изградње, реконструкције, грађења, 

привођења земљишта намјени одређеној документима 

просторног уређења за обављање дјелатности која је 

одређена, дјелатности коју финансира или чије 

финансирање осигурава јединица локалне самоуправе 

ради изградње објеката комуналне и друге 

инфраструктуре као и у другим случајевима од интереса 

за општину односно буџетског корисника.  

(3) Одлуку о куповини некретнине доноси 

Скупштина општине Рудо.  

(4) Прије куповине некретнине за потребе 

општине, односно буџетских корисника потребно је 

извршити процјену тржишне вриједности предметне 

некретнине од стране овлашћеног вјештака-

процјенитеља.  

 

Члан 3. 

За грађевинске објекте који се купују и који 

захтјевају значајна улагања ради уређења треба урадити 

процјену расхода до довођења објекта у фукнцију па на 

основу такве процјене донијети одлуку о куповини 

објекта.  

 

Члан 4. 

(1) Скупштина општине не може донијети 

одлуку о куповини некретнине по цијени већој од 

процјењене тржишне цијене.  

(2) Изузетно, Скупштина општине може 

донијети одлуку о куповини некретнине и по цијени 

већој од тржишне цијене када се оцијени да је то у 

оправданом интересу општине односно буџетских 

корисника, као и у циљу испуњавања других 

дефинисаних стратешких циљева.  

 

Члан 5. 

Уговор о куповини некретнине у име општине 

потписује начелник општине, по овлашћењу Скупштине 

општине, и прибављеном мишљењу надлежног 

правобранилаштва.  

 

Члан 6. 

(1) Када вриједност некретнине која се купује 

прелази вриједност већу од 1.000.000,00 КМ (милион 

конвертибилних марака), као и у случају када се купује 

некретнина по цијени већој од процјењене тржишне 

цијене, Скупштина обавезно прво усваја нацрт одлуке 

након чега је потребно провести јавну расправу.  

(2) Јавну расправу проводи комисија од три 

члана, коју именује Скупштина општине.  

(3) Комисија саставља извјештај о спроведеној 

јавној расправи.  

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

Број:01-022-93/21 

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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4.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 05. 

07. 2021. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о набавци уџбеника 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства за набавку уџбеника за 

ученике који похађају основну школу са сједиштем на 

подручју општине Рудо за школску 2021/2022 годину за: 

 - све ученике од трећег до петог разреда који 

похађају основну школу са сједиштем на подручју 

општине Рудо за школску 2021/2022 годину, 

 - ученике од шестог до деветог разреда чија су 

оба родитеља незапослена,  

 - ученике чији су родитељи (родитељ) 

повратници у општину Рудо. 

 

Члан 2. 

Средства за ове намјене обезбиједиће се из 

буџета општине Рудо - са ставке 416 124 „текуће помоћи 

ђацима и студентима“, и иста ће бити дозначена 

основним школама  које су дужне спровести поступак 

набавке уџбеника.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-022-94/21 

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 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 05. 

07. 2021. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о додјели на привремено коришћење стана 

 

Члан 1. 

        Станку Церовићу из Рудог додјељује се на 

привремено коришћење двособан стан у Рудом у улици 

Драгољуба Драже Михајловића бр. 37.  

 

Члан 2. 

 Стан из члана 1. ове одлуке додјељују се на 

привремено коришћење уз накнаду од 70, 00 КМ 

мјесечно.   

Члан 3. 

 Право привременог коришћења додјељује се на 

период од 10 (десет) година, без права давања на 

коришћење трећим лицима, уз могућност продужења,  и 

уз обавезу да редовно измирује трошкове електричне 

енергије и комуналних услуга, као и остале трошкове 

редовног одржавања објекта. 

 

Члан 4.  

 Овлашћује се Начелник општине Рудо да 

закључи Уговор о додјели стана на привремено 

коришћење у складу са овом одлуком. 

 

Члан 5. 

 Уговор из претходног члана се може раскинути у 

случајевима предвиђеним законом и у случају да 

општини Рудо буде имала потребу или обавезу 

другачијег поступања са предметним станом. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-022-95/21  

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

члана 36. Став 1. Закона о развоју малих и средњих 

предузећа („Службени гласник Републике Српске“ 

бр:50/13 и 84/19), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 05. 07. 2021. године, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

О измјени Одлуке о оснивању Локалне развојне 

агенције 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Локалне развојне агенције 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 6/21) у члану 8. 

став 1. текст  „78.30 - Остало уступање људских 

ресурса“, брише се. 

 

Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Рудо''. 

 
Број:01-022-96/21 

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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7.................................................................... 
На основу члана 7. став (4) Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Срспске“, 

бр. 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

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

(„Службени гласник општине Рудо“, бр. 4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

05.07. 2021. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о давању на управљање пијаце 

 

Члан 1. 

  КП „Услуга“ а.д. Рудо даје се на управљање, 

коришћење и одржавање, без накнаде, објекат пијаце са 

пратећом опремом а који се налази  у  улици Палих 

српских бораца у Рудом на к.ч.555 и 554/3 КО Рудо 

уписано у ЛН 429 као власништво Општине Рудо са 

дијелом 1/1.   

 

Члан 2. 

 Објекат из члана 1. ове Одлуке додјељују се 

Комуналном предузећу „Услуга“ а.д. Рудо на период од 

10 година у сврху обављања регистроване дјелатности од 

јавног интереса.                    

 

Члан 3. 

КП „Услуга“ а.д. Рудо дужно је да се према 

повјереној имовини општине Рудо из члана 1. ове одлуке 

односи са пажњом доброг домаћина, односно да 

управљање, коришћење и одржавање обавља у складу са 

законом.  

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Начелник општине Рудо да 

закључи Уговор о додјели пословног простора на 

привремено коришћење у складу са овом одлуком. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-97/21 

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

8.................................................................... 
На основу члана 6.став 5. Закона о социјалном 

становању Републике Српске („Службени гласник 

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

локалној самоуправи („ Службени гласник Републике 

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

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

8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 05. 07. 2021.године, доноси: 

 

ОД Л У К У  

 О усвајању нацрта Стратегије развоја социјалног 

становања општине Рудо за период 2021.-2031. година 

Члан 1. 

Овом Одлуком Скупштина општине Рудо усваја 

нацрт Стратегије развоја социјалног становања општине 

Рудо за период 2021-2031.година. 

 

Члан 2 . 

  Стратегија ће се објавити на  званичној интернет 

страници општине Рудо и огласној табли. 

Заинтересовани грађани примједбе и приједлоге 

у вези Стратегије могу доставити Стручној служби 

Скупштине Општине Рудо у року од 15 дана од дана 

усвајања ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

Број:01-022-98/21   

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

9.................................................................... 
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 05.07.2021. године, донијела је 

 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА 

РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт ребаланса буџета општине Рудо 

за 2021. годину у износу 5.890.278,00 КМ, а кога чине: 

-буџетски приходи ......................4.756.850,00 КМ 

-примици од отплате датих кредита из   

  буџетских средстава......................120.000,00 КМ 

-остали примици ...............................21.000,00 КМ 

-неутрошена средства револвинг фонда  

...........................................................660.000,00 КМ 

-средства суфицита из 2019.год.....332.428,00 КМ 

 

Члан 2. 

Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за 

2021.године се ставља на јавну расправу која ће се 

обавити у времену од  06.07. до 13.07.2021.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. 
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Члан 4. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 1.Нацрт ребаланса 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 ребаланса 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.  

 

Члан 6. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге 

грађанима до 13.07.2021.године. 

 

Члан 7. 

 Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета 

општине Рудо за 2021. годину одржаће се 

13.07.2021.године са почетком у 10,00 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:01-013-77/21. 

Датум:5. јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

05.07.2021. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о стању у области 

пољопривреде на територији општине Рудо са 

приједлогом мјера за унапређење пољопривредне 

производње, сточарства и производње јагодичастог 

воћа 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о стању у области 

пољопривреде на територији општине Рудо са 

приједлогом мјера за унапређење пољопривредне 

производње, сточарства и производње јагодичастог воћа . 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-013-78/21 

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

05.07.2021. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о враћању на дораду Извјештаја о снабдјевености и 

квалитету воде за пиће на територији општине Рудо 

 

Члан  1. 

 Враћа се на дораду Извјештај о снабдјевености 

и квалитету воде за пиће на територији општине Рудо. 

 Обавезује се предлагач да, у складу са 

дискусијом и приједлозима одборника, изради нови 

извјештај са опширнијим пресјеком стања 

водоснабдјевања на цијелој општини Рудо са посебном 

обрадом проблематике водоснабдјевања у мјесним 

заједницама Увац, Миоче (Горње Миоче), Бијело Брдо и 

Штрпци и исти достави за прву следећу сједницу 

Скупштине општине Рудо.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-013-79/21 

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

05.07.2021. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о стању у области туризма са 

приједлогом мјера за унапређење туристичке понуде у 

општини Рудо 
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Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о стању у области туризма 

са приједлогом мјера за унапређење туристичке понуде у 

општини Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-80/21 

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана -

05.07.2021. године,  донијела је  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

o стављању ван снаге закључка о давању мишљења 

 

Члан 1. 

 Ставља се ван снаге закључак Скупштине 

општине Рудо, број:01-013-73/18 од 19.11.2018.године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број:11/18), 

којим је Скупштина општине Рудо дала позитивно 

мишљење за додјелу концесије привредном друштву ЕРС 

д.о.о. Мале хидроелектранеза изградњу објекта МХЕ на 

ријеци Радојни. 

 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-81/21 

Датум:5.  јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана -

05.07.2021. године,  донијела је  

  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

o стављању ван снаге закључка 

 

Члан 1. 

 Ставља се ван снаге закључак Скупштине 

општине Рудо о усвајању извјештаја о стању саобраћаја и 

путних комуникација на територији општине Рудо, 

број:01-013-56/19 од 21.06.2019.године („Службени 

гласник Републике Српске“ број:5/19). 

 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

  

Број:01-013-82/21 

Датум:5. јул 2021.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17) , рјешавајући по захтјеву за новчану помоћ  

Удружења подводних активности „РЕЕФ“ Рудо, 

Начелник општине Рудо , д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

 Удружењу подводних активности „РЕЕФ“ Рудо, 

одобравају се  новчана средства, у износу од 180,00 КМ, 

на име накнаде за полагање испита за управљаче чамаца ( 

по 90,00 КМ) за два  члана овог удружења - Ракић 

Миодрага и Новаковић Зорана.  

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „остале помоћи 416-129“, уплатити  на 

рачун Јавних прихода Републике Српске 

бр.5620990000055687, врста прихода 722511.   

 

III 

За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

  IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

                                                                              
Број: 02-40-116/21 

Датум: 22. јун 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

2.................................................................... 
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17) и Одлуке о усвајању Плана капиталних 

инвестиција за 2021.годину бр.01-022-66/21 од 

29.04.2021.године, Начелник општине Рудо , д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

 Према Плану капиталних инвестиција за 

2021.годину , одобрава се пренос средстава Комуналном 

предузећу  “ Услуга“ Рудо , у планираном износу од  

10.000,00 КМ , за потребе набавке  контејнера за смеће 

запремине 1,1 м
3
. 
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II 

Поступак јавне набавке за избор најповољнијег 

понуђача , спровешће КП „Услуга“ Рудо, након чега ће  

уговор о избору понуђача и записник о пријему робе  

доставити општини Рудо.   

                                            

III 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „издаци за набавку комуналне опреме 

511-375“, уплатити  на рачун КП „Услуга“ Рудо бр.562-

006-00002976-03 НЛБ банка.   

 

IV 

  За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

                                   
Број: 02-40-120/21 

Датум: 24. јун 2021.год.           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                         Драгољуб Богдановић.с.р 

3.................................................................... 
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17) и Одлуке о усвајању Плана капиталних 

инвестиција за 2021.годину бр.01-022-66/21 од 

29.04.2021.године, Начелник општине Рудо , д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

Према Плану капиталних инвестиција за 

2021.годину , одобрава се пренос средстава Јавном 

предузећу  „Информативни центар „Рудо  , у планираном 

износу од  20.000,00 КМ , за потребе набавке  техничке 

опреме. 

 

II 

Поступак јавне набавке за избор најповољнијег 

понуђача , спровешће  Јавно предузеће “Информативни 

центар“ Рудо, након чега ће  уговор о избору понуђача и 

записник о пријему робе  доставити општини Рудо.   

 

III 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „ издаци за набавку ТВ опреме 511-332 

“, уплатити  на рачун овог предузећа, бр.562-006-

0000292850- НЛБ банка.  

  

IV 

 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

V 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број: 02-40-122/21 

Датум: 30. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

4.................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине 

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

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 3.1.  Плана јавних 

набавки за 2021. годину, за набавку радова: „Изградња 

спомен обиљежја пјеснику Милошу Видаковићу“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 7.008,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и е-аукције. Критериј за додјелу 

уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-16/21 од 03.03.2021.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

    

Број: 02-404-29/21 

Датум: 02. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 
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О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.12. Плана јавних 

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

уградња принудних успоривача брзине “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  2.565,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

       

Број: 02-404-30/21 

Датум: 02. јун 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 3.2. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку радова: „Санација 

аутобуског стајалишта код моста у Рудом “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  1.709,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 
Број: 02-404-31/21 

Датум: 02. јун 2021.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.1. Плана јавних 

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

канцеларијског материјала  за јун мјесец у 2021. години 

“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  740,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са 

ставки расходи за остали канцеларијски материјал-

економски код 412319 и расходи за обрасце и папир-

економски код 412312. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-32/21 

Датум: 04. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 
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8.................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.2. Плана јавних 

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

компјутерског материјала  за јун у 2021. години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  170,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са 

ставке расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-33/21 

Датум: 04. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 3.3. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку радова: „Санација 

крова спортске дворане у Рудом “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  5.850,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 
Број: 02-404-34/21 

Датум: 09. јун 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 2.14. Плана јавних 

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

промотивног материјала и опреме“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 710,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке 

издаци за набавку остале опреме и инвентара, економски 

код 511327.  

 

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: 02-404-35/21                                                          
Датум: 10. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине 

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

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.13.  Плана јавних 

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

рачунарске опреме“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 12.820,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и е-аукције. Критериј за додјелу 

уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-16/21 од 03.03.2021.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

  

Број:02-404-37/21                                                  
Датум: 11. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

12.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.26. Плана јавних 

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

локалног пута Бјељевине-Радожеље у општини Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  1.710,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су 

донацијом Општине Нови Град (Уговор о додјели 

финансијских средстава за санацију локалног пута 

Бјељевине-Радожеље у општини Рудо бр.02/07-11-

21530/20 од 21.12.2020.године) и у Буџету општине Рудо 

за 2021. годину, економски код 511231- издаци за 

инвестиционо одржавање,  реконструкцију и адаптацију 

путева . 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-38/21 

Датум: 14. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

13.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.12. Плана јавних 

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

принудних успоривача брзине “. 
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II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  2.150,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање,  реконструкцију и 

адаптацију,  економски код 511200. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 
Број:02-404-39/21                                                               

Датум: 15.јун 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

14.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 3.4. Плана јавних 

набавки за 2021.годину, за набавку радова: „Постављање 

звучне изолације и кречење просторија општине “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  865,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

канцеларијских објеката и простора - економски код 

511221. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-40/21 

Датум: 17. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

15.................................................................. 
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 2.18. Плана јавних 

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

инсталација web софтвера за евиденцију радног 

времена“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  3.350,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке издаци за 

набавку рачунарске, мрежне опреме- економски код 

511334. 

 

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: 02-404-41/21 

Датум: 17. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 
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16.................................................................. 
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 2.17. Плана јавних 

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

опреме за евиденцију радног времена“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  5.975,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке издаци за 

набавку алармних и сигурносних система- економски код 

511343. 

 

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: 02-404-42/21 

Датум: 17. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.16. Плана јавних 

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

материјала за звучну изолације “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  2.315,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

канцеларијских објеката и простора - економски код 

511221. 

 

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: 02-404-43/21 

Датум: 17. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

18.................................................................. 
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 2.15. Плана јавних 

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

канцеларијског намјештаја“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  1.560,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке издаци за 

набавку канцеларијског намјештаја - економски код 

511321. 
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III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

  

Број: 02-404-44/21 

Датум: 17. јун 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама  став 4. 

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

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

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

  

 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке  

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-7-3-22-3-3/21 од 08.06.2021.године, а који се односи 

на „Изградњу спомен обиљежја пјеснику Милошу 

Видаковићу“, понуду није доставио ниједан понуђач. 

 

II 

Поступак се поништава у складу са чланом 69. 

став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из 

разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном 

крајњем року. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-29/21 од 23.06.2021.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо и веб страници општине Рудо“. 

ПРИЛОГ: 

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

404-29/21 од 24.06.2021. године 

 

Број: 02-404-29/21 

Датум: 24. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

20.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

став 4. ЗЈН ( „Службени гласник БиХ“ број: 39/14), 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 поништењу поступка јавне набавке  

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на –„Набавку и уградња 

принудних успоривача брзине“, понуде су  доставили 

следећи понуђачи: 

1. „Буљан цесте“ доо Крешево  

2. „Сацом“ доо Сарајево 

3. „Еуро знак“ доо Бања Лука 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуда, утврђено је 

да приспјела понуда  „Еуро знак“ доо Бања Лука 

одбацује у складу са чланом 68. став 4) тачка (и), а 

понуде „Буљан цесте“ доо Крешево  и „Сацом“ доо 

Сарајево испуњавају услове у складу са захтјевима из 

тендерске докуметације, али су цијене су знатно веће од 

обезбјеђених средстава за предметну набавку.  

 

III 

Поступак јавне набавке се поништава у складу са 

чланом 69. став 2) тачка (е) ЗЈН. 

 

IV 

Записник о прегледу понуда број: 02-404-31/20 

од 07.09.2020.године је саставни дио ове Одлуке. 

 

V 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо и веб страници општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу понуда број: 02-404-30/21 

од 08.06.2021. године 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачима (1-3),    

2. а/а    

Број: 02-404-30/21 

Датум: 09. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 
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21.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку радова „Санација 

аутобуског стајалишта у Рудом“ понуду је доставио 

следећи понуђач: 

1. ЗР „Савић пласт“ Рудо , на износ од 

1.650,00 КМ без ПДВ-а 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗР „Савић Пласт“ Рудо, испуњава 

све услове у складу са тендерском документацијом и да 

се са понуђачем ЗР „Савић Пласт“ Рудо, приступи 

закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

  

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-31/21 

Датум: 07. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

22.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за јун мјесец у 2021. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 737,87 КМ без 

ПДВ-а, односно 863,30 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 
Број: 02-404-32/21 

Датум: 07. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала  за јун мјесец у 2021. години “ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 166,67  КМ 

без ПДВ-а, односно 195,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   
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Број: 02-404-33/21 

Датум: 07. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

24.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку радова „Санација 

крова спортске дворане у Рудом“ понуду је доставио 

следећи понуђач: 

1. СЗР „Лимо-рад“ Вишеград, на износ од 5.850,00 

КМ без ПДВ-а односно 6.844,50 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда СЗР „Лимо-рад“ Вишеград, 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са истом приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-34/21 

Датум: 11. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку промотивног 

материјала и опреме“ понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. ГР „ШТАМПАРИЈА Миле Шука с.п. Соколац, 

на износ од 710,00 КМ без ПДВ-а, односно 

830,70 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ГР „ШТАМПАРИЈА“ Миле Шука 

с.п. Соколац, испуњава све услове у складу са 

тендерском документацијом и да се са истом приступи 

закључивању уговора. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

Број: 02-404-35/21 

Датум: 11. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

26.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки број 

обавјештења: 245-7-1-23-3-4/21/21 од 11.06.2021.године и 

Исправке обавјештења број: 245-7-1-23-8-6/21 од 

24.06.2021.године, а који се односи на „Набавку 

рачунарске опреме“, понуде су доставили следећи 

понуђачи: 

1. „ИТИНЕРИС“ ДОО Тузла, на износ од 12.773,17 

KM без ПДВ-а, односно 14.944,60 КМ са ПДВ-ом 

2. „КОДЕКС“ ДОО Сарајево, на износ од 12.805,00 

KM без ПДВ-а, односно 14.944,60 KM са ПДВ-ом  

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.     

Након отварања и прегледа понуда утврђено је 

да приспјеле понуде испуњавају све услове предвиђене 

тендерском документацијом и заказана је е-аукција. 

Након завршетка е-аукције, а на основу Извјештаја о 

току и завршетку е-аукције, стање је остало 
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непромијењено, па је повољнији понуђач „ИТИНЕРИС“ 

ДОО Тузла, на износ од 12.773,17 KM без ПДВ-а, 

односно 14.944,60 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-

404-37/21 од 05.07.2021. године је саставни дио ове 

Одлуке. 

 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у  „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 

02-404-37/21 од 05.07.2021. године. 

        

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачима (1-2),  

2. а/а  

  

Број: 02-404-37/21 

Датум: 05. јул 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), 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  „Санацију локалног пута 

Бјељевине-Радожеље у општини Рудо“  понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗГР „С&Д“ Рудо, на износ од 2.000,00 КМ без ПДВ-а 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗГР „С&Д“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

истим приступи закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

      

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 
Број: 02-404-38/21 

Датум: 15. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

28.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), 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 принудних 

успоривача брзине“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „ЕУРО-ЗНАК“ ДОО Бања Лука, на износ од 

2.179,40 КМ без ПДВ-а, односно 2.549,90 КМ са 

ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ГР „ЕУРО-ЗНАК“ ДОО Бања Лука, 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са истом приступи закључивању 

уговора. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

      

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а 

Број: 02-404-39/21 

Датум: 22. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 
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ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку радова 

„Постављање звучне изолације и кречење просторија 

општине“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. ЗР „КЕРАМИЧАР МИРО“, Рудо, на износ од 

1.077,00 КМ без ПДВ-а 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗР „КЕРАМИЧАР МИРО“, Рудо, 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са истом приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 
Број: 02-404-40/21 

Датум: 25. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

30.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

  

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку и инсталацију 

web софтвера за евиденцију радног времена“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. „Протос“ доо Источно Сарајево, на износ од 

3.350,00 КМ без ПДВ-а 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „Протос“ доо Источно Сарајево, 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са истим приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

      

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

Број: 02-404-41/21 

Датум: 24. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

31.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 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 опреме за 

евиденцију радног времена“ понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. „Информатичка агенција ИНА Пале, на износ од 

5.975,50 КМ без ПДВ-а, односно 6.991,34 КМ са 

ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „Информатичка агенција ИНА Пале, 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са истом приступи закључивању 

уговора. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

Број: 02-404-42/21 

Датум: 24. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 
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ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку материјала за 

звучну изолацију“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. ТР „Варда“ Рудо, на износ од 2.311,75 КМ 

без ПДВ-а, односно 2.704,75 КМ са ПДВ-ом; 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ТР „Варда“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

истом приступи закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

      

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-43/21 

Датум: 18. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

33.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 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 

намјештаја“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. ЗР „QUINA“ Рудо, на износ од 1.560,00 КМ без 

ПДВ-а 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ГР ЗР „QUINA“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

истом приступи закључивању уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 
Број: 02-404-44/21 

Датум: 22. јун 2021.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 
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