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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXVI Рудо, 27. јануар  2022. године Број 2 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр. 

97/16, 36/19 и 61/21 ) и члана 5. Одлуке о додјели 

субвенције привредним субјектима који обављају јавни 

линијски превоз путника (Службени гласник Општине 

Рудо  број: 12/21 ), Начелник општине   д о н о с и   

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о начину исплате субвенција привредним субјектима 

који обављају јавни линијски превоз путника 

 

Члан 1. 

Овим правилником регулише се начин исплате 

субвенција привредним субјектима који обављају јавни 

линијски превоз путника, у складу са Одлуком о додјели 

субвенције привредним субјектима који обављају јавни 

линијски превоз путника (у даљем тексту: Одлука). 

 

Члан 2. 

Право на субвенционисање линијског превоза 

путника имају привредни субјекти-превозници који 

обављају јавни линијски превоз путника на подручју 

општине Рудо и на релацији Рудо-Фоча и назад. 

 

Члан 3. 

Исплата средстава субвенције врши се на основу 

рјешења које доноси Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове Општинске 

управе Рудо по захтјеву заинтересованог превозника. 

Уз захтјев за одобравање субвенције 

заинтересовани превозник је дужан да достави: 

-Рјешење о регистрацији привредног субјекта-

превозника, 

-Рјешење о регистрацији реда вожње за који се 

субвенција тражи. 

Рјешење о одобравању субвенције издаје се у 

складу са Одлуком о додјели субвенције привредним 

субјектима који обављају јавни линијски превоз путника 

а на период до 31.12. текуће године. 

Уколико регистровани ред вожње за линију за 

коју се субвенционисање тражи истиче прије 31.12. 

текуће године онда се рјешење издаје на период важења 

тог реда вожње. 

Рјешењем о одобравању субвенције утврђује се 

испуњеност услова за остваривање субвенције и 

одобрава субвенционисање и утврђује износ субвенције 

по једној линији по систему „кола-км“ (километража по 

даљинару за регистровану линију  за једну вожњу у 

одласку и повратку помножено са износом субвенције 

утврђеном Одлуком). 

 

Члан 4. 

 Против рјешења Одјељења за привреду, 

финансије, просторно уређење и инспекцијске послове 

превозник може  изјавити жалбу Начелнику општине. 

 

Члан 5. 

Исплата средстава субвенције врши се на 

мјесечном нивоу до 10-ог у мјесецу за тај мјесец тако 

што се помножи број планираних линија у том мјесецу 

по реду вожње са износом субвенције за једну линију 

утврђеним рјешењем о одобравању субвенције. 

За реализовани превоз на линијама обухваћеним 

Одлуком који су превозници извршили од 

01.01.2022.године и даље износ субвенције ће се 

исплатити након што рјешења о одобравању субвенције 

по захтјеву заинтересованог превозника буду коначна и 

извршна. 

 

Члан 6. 

 Превозник који користи средства субвенције 

дужан је рачуноводству Општинске управе Рудо до 10-ог 

у мјесецу доставити извјештај о реализацији реда вожње 

у предходном мјесецу и потраживање средстава за 

текући мјесец (број планираних линија у том мјесецу по 

реду вожње помножен са износом субвенције за једну 

линију). 

 Уколико у предходном мјесецу не буду 

реализоване све вожње износ подстицаја за наредни 

мјесец ће бити умањен за износ који се односи на 

изостале вожње.  

 

Члан 7. 

 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 (донације или слично) 

остварена средства субвенције неће се исплаћивати, већ 

ће се за тај износ умањити дуг-обавеза корисника. 
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Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-022-3/22                                                                                   

Датум: 26.01. 2022.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 

бр.4/17,8/17 и 8/21), по захтјеву Општинске организације 

Црвеног крста Рудо, Начелник општине Рудо д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  1230,00 КМ  на име трошкова организације  акције  

добровољног давања крви и дочека добровољних 

давалаца крви  чланова ДДК  “ Кап по кап „ из Ужица. 

 

II 

Наведена средства , према рачуну бр.(97) 37-

00182   уплатити на рачун ЗТУР „ Два брата“, број: 562-

006-81232543-37, са  буџетске позиције „  416-129 “. 

 

III 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj:  02-40-211/21                                                   
Датум: 29.12. 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

Статута општине Рудо (Службени гласник општине Рудо 

бр. 4/17 и 8/17), разматрајући захтјев Српске православне 

црквене општине Рудо, Начелник општине Рудо  доноси : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  200,00 КМ , на име помоћи Црквеној општини Рудо , 

за потребе обиљежавања Божићних празника  и Српске 

нове године. 

 

II 

Уплату средстава  на рачун  Црквене општине 

Рудо, бр.562-006-806397792-28- НЛБ  банка, вршити  са 

позиције  „буџетска резерва“. 

 

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“ 

 

Брoj:02-40-202/21                                                            

Датум: 24.12. 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

4.................................................................. 
На основу чл. 67.став 1.алинеја 5.и  88.Статута 

општине Рудо (Службени гласник  општине Рудо бр.4/17, 

8/17 и 8/21) по захтјеву ЈУ ОШ „Рудо“ , Начелник 

општине Рудо д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о новчаној помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  400,00 КМ, на име помоћи за финансирање трошкова 

одласка  петоро  ученика ОШ „Рудо“ на   „Зимску школу 

физике“ , која се организује у периоду од 10-14.јануара 

2021.године, у Требињу .  

 

II 

Наведена средства  уплатити на рачун 

Синдикалне организације ове школе  бр. 562-006-

00002932-38 ,са  буџетске позиције „ помоћ дјеци и 

омладини 416-126 “.  

 

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“. 

 

Брoj: 02-40-212//21                                                        

Датум: 30.12. 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

општине Рудо (Службени гласник  општине Рудо бр.4/17, 

8/17 и 8/21) , Начелник општине Рудо д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о новчаној  подршци 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства ЈЗУ Дом 

здравља „ Др.Стојана и Љубица“ Рудо , у износу од  

3200,00 КМ, на име подршке (по 100,00 КМ за  32 –оје 

запослених у овој установи  ,према достављеном списку) 

, за напоре које улажу у борби против вируса Корона .  
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II 

Наведена средства , са позиције „буџетска 

резерва“  уплатити на рачун ЈЗУ Дом здравља 

„Др.Стојана и Љубица“ Рудо , бр. 562-006-0000296730.  

 

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“. 

 

Брoj:  02-022-1/22   
Датум: 10.01. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

6.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 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 2.26. Плана јавних 

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

половног камиона и прикључног возила 

специјализованог за превоз возила“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 40.000,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке 

издаци за набавку теренских возила-камион,  економски 

код 511313. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског захтјева и е-аукције. Критериј за додјелу 

уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Брoj:  02-404-100/21   
Датум: 23.12. 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

7.................................................................. 
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 2.6.  Плана јавних 

набавки за 2022. годину, за набавку роба: „Набавка 

горива у 2022.години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 7.693,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке су 

обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2022. годину са 

ставке расходи по основу утрошка горива, економски код 

412630. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и е-аукције. Критериј за додјелу 

уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: : 

02-020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj:  02-404-2/22   
Датум: 05.01. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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 
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I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.17. Плана јавних 

набавки за 2022. годину за набавку услуге „Набавка 

услуге кетеринга поводом прославе дана Републике 

Српске“ . 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 730,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

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

расходи по основу организиције пријема, манифестација 

исл., економски код 412943. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

економски најповољнија понуда. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције.  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj:  02-404-3/22   
Датум: 05.01. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.8. Плана јавних 

набавки за 2022.годину, за набавку роба: „Набавка 

канцеларијских столица“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  3.095,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2022. годину са ставке издаци за 

набавку канцеларијског намјештаја - економски код 

511321. 

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.“ 

 

Брoj:  02-404-4/22   
Датум: 13.01. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

10................................................................. 
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 2022.годину, за набавку роба: „Набавка 

канцеларијског и компјутерског материјала за јануар 

2022.године“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  915,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2022. годину са ставки расходи 

за компјутерски материјал, економски код-412311, 

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.“ 

 

Брoj:  02-404-6/22   
Датум: 17.01. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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11.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.7. Плана јавних 

набавки за 2022.годину, за набавку роба: „Набавка 

промотивног материјала за Нову годину“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  2.051,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2022. годину са ставке расходи 

по основу репрезентације- економски код 412941. 

 

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.“ 

 

Брoj:  02-404-5/22   
Датум: 17.01. 2022.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 канцеларијског 

и компјутерског материјала  за јануар  мјесец у 2022. 

години“ понуду је доставио следећи понуђач: 

 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 913,89 КМ без 

ПДВ-а, односно 1069,25КМ 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 

 

Брoj:  02-404-6/22   
Датум: 24.01.2022.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 64. став 1) тачка (б), члана 70. 

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

БиХ“, број 39/14) и члана 67. Статута  општине Рудо 

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

Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне 

набавке број:02-404-100-1/21 од 11.01.2022.године и 

уговор за јавну набавку-„Набавкa половног камиона и 

прикључног возила специјализованог за превоз возила- 

ЛОТ 1- Набавка половног камиона“, додјељује се 

понуђачу „СИЛА“ ДОО Рудо, понуда број: 14/21, за 

понуђену цијену од 20.000,00 КМ без ПДВ–а, односно 

23.400,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном. 

Члан 2. 
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис 

изабраном понуђачу у року од од 10 дана, рачунајући од 

дана од кад понуђач буде обавијештен о избору 

најповољније понуде. Изабрани понуђач је дужан у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке дa достави 

доказе тражене тендерском документацијом. 

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 

70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

http://www.opstinarudo.com/
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Члан 4. 

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се понуђачу који је учествовао у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2) Закона о јавним 

набавкама. 

Образложење: 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:02-404-100/21 од 

23.12.2021.године. 

Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом за 

достављање понуда. 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 20.000,00 

КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-1-82-3-31/21 од 

23.12.2021.године, објављено  је на Порталу јавних 

набавки. 

 

Са објављивљањем Обавјештења на Порталу јавних 

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

Закона о јавним набавкама упутио конкурентски захтјев 

за достављање понуда на три адресе и то: ЗГР „С&Д“ 

Рудо, ЗГР „Марко“ Рудо и „СИЛА“ ДОО Рудо. 

 

Тендерску документацију са Портала јавних набавки 

преузели су сљедећи понуђачи:  ББС ЕУРОПЕ,  

ЕКАПИЈА ДОО, БИРН ДОО, „ФИРЕ ТРАДЕ“ ДОО, 

„СИЛА“ ДОО РУДО, АЛБОР ТРГОВИНА ДОО, СВ 

ЦОМПАНИ ДОО, ФЦТ ДОО, ДОО АЛДЕМО ТУРС и 

СТЕЕЛ ДОО 

 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем број: 

02-020-34/21 од 14.06.2021. године. 

 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о 

прегледу и оцјену понуда заједно са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача број:  02-404-100-1/21 од 

11.01.2022.године,  у поступку јавне  набавке  роба -

„Набавкa половног камиона и прикључног возила 

специјализованог за превоз возила- ЛОТ 1- Набавка 

половног камиона“. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 1; 

- да је благовремено запримљено 1 понуда; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да је понуда понуђача:  „СИЛА“ ДОО Рудо 

прихватљива; 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник није 

нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који 

би евентуално били основ за неприхватање препоруке 

Комисије за јавне набавку. 

 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему 

правилно поступила те да је избор најповољнијег 

понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неоспорно је да је изабрани понуђач 

најбоље оцијењен због: 

 

Најниже цијене, чиме је утврђена– ранг листа: 

РАН

Г 

Назив / 

име 

понуђача 

Укупна цијена 

понуде без 

ПДВ-а 

Укупна цијена 

понуде (са 

ПДВ-ом) 

1. „СИЛА“ 

ДОО Рудо 
20.000,00 КМ  23.400,00 КМ 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 20.000,00 

КМ без ПДВ-а, односно 23.400,00 КМ са урачунатим 

ПДВ-ом. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) тачка 

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

ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право на 

жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

ДОСТАВИТИ: 

3. Понуђачу „СИЛА“ ДОО Рудо 

4. www.opstinarudo.com  

5. Службени гласник општине Рудо 

6. а/а 

 

Брoj:  02-404-100-1/21   
Датум: 24.01. 2022.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 64. став 1) тачка (б), члана 70. 

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

БиХ“, број 39/14) и члана 67. Статута  општине Рудо 

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

Начелник општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне 

набавке број:02-404-100-2/21 од 11.01.2022.године и 

уговор за јавну набавку-„Набавкa половног камиона и 

прикључног возила специјализованог за превоз возила”- 

ЛОТ 2- Набавка прикључног возила специјализованог за 

превоз возила“, додјељује се понуђачу „СИЛА“ ДОО 

Рудо, понуда број: 15/21, за понуђену цијену од 20.000,00 

КМ без ПДВ–а, односно 23.400,00 КМ са урачунатим 

ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном. 

  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на 

потпис изабраном понуђачу у року од од 10 дана, 

рачунајући од дана од кад понуђач буде обавијештен о 

http://www.opstinarudo.com/
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избору најповољније понуде. Изабрани понуђач је дужан 

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

достави доказе тражене тендерском документацијом. 

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 

70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се  понуђачу који је учествовао у поступку 

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

јавним набавкама. 

 

Образложење: 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:02-404-100/21 од 

23.12.2021.године. 

Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом за 

достављање понуда. 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 20.000,00 

КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-1-82-3-31/21 од 

23.12.2021.године, објављено  је на Порталу јавних 

набавки. 

 

Са објављивљањем Обавјештења на Порталу јавних 

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

Закона о јавним набавкама упутио конкурентски захтјев 

за достављање понуда на три адресе и то: ЗГР „С&Д“ 

Рудо, ЗГР „Марко“ Рудо и „СИЛА“ ДОО Рудо. 

 

Тендерску документацију са Портала јавних набавки 

преузели су сљедећи понуђачи:  ББС ЕУРОПЕ,  

ЕКАПИЈА ДОО, БИРН ДОО, „ФИРЕ ТРАДЕ“ ДОО, 

„СИЛА“ ДОО РУДО, АЛБОР ТРГОВИНА ДОО, СВ 

ЦОМПАНИ ДОО, ФЦТ ДОО, ДОО АЛДЕМО ТУРС и 

СТЕЕЛ ДОО 

 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем број: 

02-020-34/21 од 14.06.2021. године. 

 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о 

прегледу и оцјену понуда заједно са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача број:  02-404-100-2/21 од 

11.01.2022.године,  у поступку јавне  набавке  роба -

„Набавкa половног камиона и прикључног возила 

специјализованог за превоз возила- ЛОТ 1- Набавка 

половног камиона“. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 1; 

- да је благовремено запримљено 1 понуда; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да је понуда понуђача:  „СИЛА“ ДОО Рудо 

прихватљива; 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник није 

нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који 

би евентуално били основ за неприхватање препоруке 

Комисије за јавне набавку. 

 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему 

правилно поступила те да је избор најповољнијег 

понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неоспорно је да је изабрани понуђач 

најбоље оцијењен због: 

 

 

Најниже цијене, чиме је утврђена– ранг листа: 

РА

НГ 

Назив / име 

понуђача 

Укупна цијена 

понуде  

без ПДВ 

Укупна цијена 

понуде             

(са ПДВ-ом) 

1. „СИЛА“ 

ДОО Рудо 
20.000,00 КМ 23.400,00 КМ 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 20.000,00 

КМ без ПДВ-а, односно 23.400,00 КМ са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) тачка 

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

ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право на 

жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу „СИЛА“ ДОО Рудо 

2. www.opstinarudo.com  

3. Службени гласник општине Рудо 

4. а/а 

 

Брoj:  02-404-100-2/21   
Датум: 24.01. 2022.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 

 

http://www.opstinarudo.com/
http://www.opstinarudo.com/
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I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку промотивног 

материјала за Нову годину“ понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 2.036,75 КМ 

без ПДВ-а, односно 2.383,00 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  

  

Брoj:  02-404-5/22   
Датум: 24.01. 2022.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  „Набавку канцеларијских 

столица“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „INOWEST“ ДОО  Горажде, на износ од 3.117,95 

КМ без ПДВ-а, односно 3.648,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „INOWEST“ ДОО  Горажде, 

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  

  

Брoj:  02-404-4/22   
Датум: 17.01. 2022.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  „Набавка услуге 

кетеринга поводом прославе дана Републике Српске“ 

понуде је доставио следећи понуђачи 

1. СЗТУР „МИЛЕНИЈУМ ПРОМЕТ“ Рудо, на износ 

од 726,50 КМ без ПДВ-а 

 

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 понуђачем 

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  

 

Брoj:  02-404-3/22   
Датум: 05.01. 2022.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 64. став 1) тачка (б), члана 70. 

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

БиХ“, број 39/14) и члана 67. Статута  општине Рудо 

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

Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
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Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне 

набавке број:02-404-2/22 од 24.01.2022.године и уговор за 

јавну набавку-„Набавка горива у 2022.години“, додјељује 

се понуђачу „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука, понуда 

број: 982/22, за понуђену цијену од 7.189,40 КМ без 

ПДВ–а, односно 8.411,60 КМ са урачунатим ПДВ-ом, као 

најбоље оцијењеном. 

  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на 

потпис изабраном понуђачу у року од од 10 дана, 

рачунајући од дана од кад понуђач буде обавијештен о 

избору најповољније понуде. Изабрани понуђач је дужан 

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

достави доказе тражене тендерском документацијом. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачу који је 

учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 

70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се понуђачу који је учествовао у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Образложење: 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:02-404-2/22 од 

05.01.2022.године. 

Јавна набавка је проведена конкурентским захтјевом за 

достављање понуда. 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 7.693,00 

КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-7-1-1-3-1/22 од 

05.01.2022.године, објављено  је на Порталу јавних 

набавки. 

 

Са објављивљањем Обавјештења на Порталу јавних 

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

Закона о јавним набавкама упутио конкурентски захтјев 

за достављање понуда на три адресе и то: ДОО „САС“ 

Прибој код Лопара, „ХИФАОИЛ“ ДОО Тешањ и 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука. 

 

Тендерску документацију са Портала јавних набавки 

преузели су сљедећи понуђачи: „ЕНЕРГОПЕТРОЛ“ ДД 

Сарајево, „ЕКАПИЈА“ ДОО Београд, „НЕСТРО 

ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука, „BBS EUROPE“ Источно 

Сарајево, „ХИФАОИЛ“ ДОО Тешањ и „ФЦТ“ ДОО. 

 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем број: 

02-020-34/21 од 14.06.2021. године. 

 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о 

прегледу и оцјену понуда заједно са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача број:  02-404-2/22 од 

24.01.2022.године,  у поступку јавне  набавке  услуга -„ 

Набавка горива у 2022.години“. 

 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 1; 

- да је благовремено запримљено 1 понуда; 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да је понуда понуђача: „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања 

Лука прихватљива; 

 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник није 

нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који 

би евентуално били основ за неприхватање препоруке 

Комисије за јавне набавку. 

 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему 

правилно поступила те да је избор најповољнијег 

понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неоспорно је да је изабрани понуђач 

најбоље оцијењен због: 

 

Најниже цијене, чиме је утврђена– ранг листа: 

 

РА

НГ 

Назив / име 

понуђача 

Укупна 

цијена 

понуде без 

ПДВ-а 

Укупна цијена 

понуде (са 

ПДВ-ом) 

1. „НЕСТРО 

ПЕТРОЛ“ АД  

Бања Лука 

7.189,40 КМ 8.411,60 КМ 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 7.189,40 КМ 

без ПДВ-а, односно 8.411,60 КМ са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1) тачка 

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

ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право на 

жалбу у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука 

2. www.opstinarudo.com  

3. Службени гласник општине Рудо 

4. а/а 

 

Брoj:  02-404-2/22   
Датум: 24.01. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

 

http://www.opstinarudo.com/
http://www.opstinarudo.com/
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19.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

Бр.02-020-1/22 

Дана: 26.јануар 2022.године 

 

На основу чл.67.став 1.тч.12.Статута општине 

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

и 8/21) и Писма о намјери прихватања учешћа општине 

Рудо у „Ре ЛоаД  2 пројекту “, бр.02-323-3/21 од 13.јула  

2021.године, Начелник општине Рудо ,  д о н о с и : 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

                                       

1.Образује се Мониторинг тим општине Рудо у склопу 

пројекта Регионални програм локалне демократије на 

Западном Балкану (РеЛОаД 2), у саставу : 

а)  Јелена Кузмановић -Шалипур-члан (полазник обуке 

ПЦМ);  

 - Игор Никитовић, замјеник- (полазник обуке ПЦМ); 

б)  Марко Пјевчевић – члан (службеник задужен за МЗ и 

цивилну заштиту); 

- Зоран Тешевић-замјеник  (службеник за трезорско 

пословање).     

2. Задатак Мониторинг тима је праћење реализације 

пројеката ОЦД, њихове ефикасности одн. начина на који  

доприносе рјешавању потреба у локалној заједници.                                                      

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1 .Члановима тима                                      

2. УНДП-РеЛОад                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

3. а/а                                           Драгољуб Богдановић.с.р 

20.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-323-2/22 

Датум: 27.јануар 2022.године 

 

На основу члана 67.став 1.тачка 5. и 88.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо “ бр. 

4/17 , 8/17 и 8/21), Начелник општине Рудо, доноси:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Форума грађанских 

иницијатива у општини Рудо 

 

1. У састав Форума грађанских иницијатива у општини 

Рудо ( у даљем тексту: Форум) , именују се: 

- Биљана Токовић –Општинска управа Рудо, 

- Илија Арсић-ЦКПД „Просвјета“ Рудо, 

- Његош Јањић- одборник СО-е, 

- Владимир Брадоњић-ЈУ за туризам и спорт Рудо, 

- Радојко Брадоњић-СРД „Језеро“ Рудо, 

- Ивана Ракић-Центар за социјални рад Рудо, 

- Марко Мићевић-ОШ Рудо, 

- Марина Ступић-ОШ „ Бошко Буха“ Штрпци, 

- Оливера Станковић-ЈП „Информативни центар“ 

Рудо, 

- Ивана Спасојевић- ЈУ Народна библиотека  

„Манојло Илић“ Рудо, 

- Данијела Матић- Средњошколски центар Рудо, 

- Мирко Мијушковић- Општзинска управа Рудо. 

  2. Чланови Форума именују се на период од годину дана 

, уз могућност продужења чланства. 

  3. Чланови Форума представљају тијело које ће радити 

на идентификовању проблема и потреба грађана  

општине Рудо.Кроз рад Форума реализоваће се 

конкретне грађанске акције које ће допринијети 

побољшању стања у овој локалној заједници .Шири циљ 

је да овај форум постане један од модела за повећање 

учешћа грађана у процесу одлучивања и успостављања 

боље комуникације са локалном управом. 

 4. Чланови Форума одабрани су из постојећих структура 

Партнерске групе , успостављене кроз ИЛДП пројекат и 

кроз форуме одржане у циљу реализације „Пројекта 

мјесних заједница“. 

  5. Ова активност проводи се у оквиру Регионалног 

програма локалне демократије  на Западном Балкану  

(РеЛОаД) , кога финансира Европска унија а проводи 

Развојни програм Уједињених народа (УНДП).  

  6. Доношењем овог рјешења ставља се ван снаге 

рјешење број: 02-323-14-1/17 од 01.07.2019.године. 

  7. Ово рјешење ступа на снагу данаом доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

     ДОСТАВИТИ:  

1.Члановима Форума    

 2.РеЛОаД                                                                              

 3.а/а                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19), члана 17. Закона о јавним набавкама 

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

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

О Д Л У К У 

о доношењу   плана  јавних набавки за 2022. годину 

 

I 

Доноси се  план јавних набавки за буџетску - 

календарску 2022. годину.  

 

II 

Саставни дио ове одлуке је  план јавних набавки 

за 2022. годину. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

доношењем и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“ и веб страници општине Рудо.  

 

Брoj:  02-404-1/22   
Датум: 04.01. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

ОПШТИНА РУДО 

Р. 

бр. 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРНЈ 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ПЛАНИРА

НА БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКРЕ.ПОСТ. 

ОКВ.ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. УСЛУГЕ 

1.1. Електрична енергија 0931000-5 5.983,00 7.000,00 
Директни 

споразум 
01.01.2022. 31.12.2022. 

Буџет 

412211 
 

1.2. Јавна расвјета  15.385,00 18.000,00 
Конкурентски 

захтјев 
  

Буџет 

412814 

Изузеће по члану 

10. ЗЈН 

1.3. Вода и канализација  4.060,00 4.750,00 
Директни 

споразум 
  

Буџет 412221, 

412222,412815 

Изузеће по члану 

10. ЗЈН 

1.4. Услуге кафилерије 9839000-3 3.420,00 4.000,00 
Директни 

споразум 

март,  

2022 

април, 

 2022 

Буџет 

412223 
 

1.5. Услуге дератизације 90923000-3 5.130,00 6.000,00 
Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412223 
 

1.6. 

Превоз ученика у 

школској 

2022/2023.години 

60140000-1 60.000,00 70.200,00 
Отворени 

поступак 

јун, 

 2022 

август,  

 2021 

Буџет 

416124, МП РС 

Дјелим.се.финан. 

од.  стр.Мин. 

Просвјете РС 

Е-АУКЦИЈА 

1.7. 

Бесплатан превоз грађана 

на подручју општине 

Рудо 

60170000-0 20.510,00 24.000,00 
Отворени 

поступак 

јануар, 

2022 

фебруар, 

2022 

Буџет 

416129 
 

1.8. Услуге репрезентације 55500000-5 1.710,00 2.000,00 
Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412941 
 

1.9. Комуникационе услуге 
6411000-0 

7240000-4 
19.658,00 23.000,00 

Конкурентски 

захтјев 
01.01.2022. 31.12.2022. 

Буџет 

412230 
 

1.10. 
Текуће одржавање 

службених аутомобила 
50112000-3 1.710,00 2.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412530 
 

1.11. 
Текуће одржавање 

канцеларијске опреме 
50310000-1 427,00 500,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412530 
 

1.12. 
Текуће одржавање 

компјутерске опреме 
50312000-5 1.282,00 1.500,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412530 
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1.13. 

Услуга редовног 

одржавања програма  

ДоцуНова,  Финова и  

одржавање серверског 

система 

72267100-0 5.555,00 6.500,00 
Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412770 
 

1.14. 

Осигурање и 

регистрација службених 

аутомобила 

66514110-0 2.564,00 3.000,00 
Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412721 
 

1.15. 
Осигурање запослених 

радника у општини Рудо 
66510000-8 1.282,00 1.500,00 

Директни 

споразум 

март, 

 2022 

март, 

2022 

Буџет 

412725 
 

1.16. 
Систематски преглед 

радника 
85140000-2 2.565,00 3.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412799 
 

1.17. 

Набавка услуге прославе 

дана општине, празника 

исл. 

55520000-1 5.980,00 7.000,00 
Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412943 
 

1.18. 
Расходи за новогодишње 

кићење града 
44812400-9 2.565,00 3.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412943 
 

1.19. 
Одржавање јавне 

расвјете 
50232100-1 855,00 1.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2020 

по потреби, 

2020 

Буџет 

412819 
 

1.20. 

Услуге санације и 

чишћења у случају 

елементарне непогоде и 

штете 

45233140-2 5.128,00 6.000,00 
Директни 

споразум 

по потреби, 

2020 

по потреби, 

2020 

Буџет 

416126 
 

1.21. 
Одржавање локалних 

путева 
45112310-1 21.367,00 25.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412520 
Е-АУКЦИЈА 

1.22. 
Услуга бањске 

рехабилитације логораша 
85000000-9 5.983,00 7.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

416122 
 

 
 

УКУПНО: 
 193.119,00 225.950,00  

 

2. РОБЕ 

2.1. 
Набавка лож уља 

 
09135000-4 10.256,00 12.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

мај, 

2022 

јун,  

2022 

Буџет 

412216 
Е-АУКЦИЈА 

2.2. 

Набавка  канцеларијског 

и компјутерског 

материјала 

30200000-1 

30192000-1 
8.975,00 10.500,00 

Конкурентски 

захтјев 

јануар,  

2022 

јануар,  

2022 

Буџет 

412311,412312, 

412319 

Е-АУКЦИЈА 
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2.3. 
Набавка материјала за 

одржавање хигијене 
39800000-0 1.282,00 1.500,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412320 
 

2.4 
Стручна литература и 

часописи 
22200000-2 1.710,00 2.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412330 
 

2.5. 
Материјал за потребе 

цивилне заштите 
35000000-4 1.710,00 2.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2022 

по потреби, 

2022 

Буџет 

412443 
 

2.6. Набавка горива  09130000-9 7.693,00 9.000,00 
Конкурентски 

захтјев 

јануар,  

2022 

јануар,  

2022 

Буџет 

412630 
Е-АУКЦИЈА 

2.7. 

Набавка промотивног 

материјала за Нову 

годину 

39294100-0 2.051,00 2.400,00 
Директни 

споразум 

јануар,  

2022 

јануар,  

2022 

Буџет 

412941 
 

2.8. 
Набавка канцеларијских 

столица 
39130000-2 5.128,00 6.000,00 

Директни 

споразум 

јануар,  

2022 

јануар,  

2022 

Буџет 

511321 
 

2.9. 
Набавка и постављање 

застава 
35821000-5 2.137,00 2.500,00 

Директни 

споразум 

јануар,  

2022 

јануар,  

2022 

Буџет 

511387 
 

 УКУПНО:  40.492,00  47.900,00      

 

3. РАДОВИ 

3.1. 

Изградња, инвестиционо 

одржавање, зграда, 

објеката, набaвка опреме 

исл. 

 297.376,00 347.930,00    

Буџет 

511200 

 

Набавка се 

покреће након 

усвајања плана 

капиталних 

инвестиција за 

2022. годину 

  

УКУПНО: 

 
297.376,00 347.930,00 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                   Драгољуб Богдановић 
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22....................................................................................................................................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14),  члана 67.  Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17)  и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова  општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо број: 7/15) Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2021. годину 

 

I 

У табеларном прегледу Плана јавних набавки за 2021. годину, у диjeлу тачке 1. Услуге,  иза тачке 1.29, додаје се нова тачка која гласи: 

Р. 

бр. 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРНЈ 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ПЛАНИРАН

А БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКРЕ.ПОС

Т. 

ОКВ.ДАТУ

М 

ЗАКЉ.УГО

В 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

 

1.30. 

Израда пројектне 

документације за изградњу 

моста на ријеци Лим ради 

повезивања насеља Увац и 

Мокронози-општина Рудо 

 85.000,00 100.000,00 
Отворени 

поступак 
децембар, 2021 

јануар, 

2022 

Донација 

Министарства 

финансија 

Републике Српске  

 

 
 

УКУПНО: 
 332.264,00 377.608,00  

 

II 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2021. годину, у дијелу тачке 2. Робе,  иза тачке 2.25 додаје се нова тачка која гласи: 

Р. 

Бр. 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРНЈ 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ПЛАНИРАН

А БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКРЕ.ПОС

Т. 

ОКВ.ДАТУ

М 

ЗАКЉ.УГО

В 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

          

2.26. 

Набавка половног камиона 

и возила специјализованог 

за превоз возила 

341342000-7 

34137000-6 
40.000,00 46.800,00 

Конкурентски 

захтјев 
децембар, 2021 

јануар, 

 2022 

Буџет 

511313 

 
 

2.27 

Набавка материјала за 

јавну расвјету у Ресићима 

и Доњој Ријеци 

34993000-4 4.275,00 5.000,00 
Директни 

споразум 
децембар, 2021 

јануар, 

 2022 

Буџет  

511200  

 УКУПНО:  
286.249,60 334.919,00 
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III 

 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2021. годину, у дијелу тачке 3. Радови, иза тачка 3.12. се додаје се нова тачка  која гласи: 

Р. 

Бр. 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРНЈ 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ПЛАНИРАН

А БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКРЕ.ПОС

Т. 

ОКВ.ДАТУ

М 

ЗАКЉ.УГО

В 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

3.13. 

Постављање јавне расвјете 

у Ресићима и Доњој 

Ријеци 

45316000-6 5.000,00 5.850,00 
Директни 

споразум 
децембар, 2021 

јануар, 

 2022 

Буџет  

511200  

 УКУПНО:  
414.445,00 485.010,00 

 

 

 

IV 

 

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

 

 

Брoj:  02-404-98/21   
Датум: 20.12. 2021.год.                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                  Драгољуб Богдановић.с.р 

23...................................................................................................................................................................................................... 
На основу члана  64.Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске бр.97/16), Начелник 

општине Рудо      д о н о с и: 

 

 

П Л А Н 

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РУДО ЗА 2022-у ГОДИНУ 

 

 

I 

 

Планом запошљавања  у Општинској управи Рудо(у даљем тексту : план) , за 2022-у годину,утврђује се стање систематизованих радних мјеста, број непопуњених радних 

мјеста у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Рудо и потребан број нових радника. 

План се доноси водећи рачуна о потребама за недостајућим кадровима у организационим јединицама и расположивим средствима у Буџету општине Рудо. 

 

 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   2/22      27.01.2022.                                  Страна   

 

16 

II 

 

Утврђује се стање систематизованих радних мјеста на дан 31.12.2021.године, број  мјеста која су непопуњена и планира пријем потребног броја радника на неодређено 

вријеме,  како слиједи: 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Стање систематизованих 

радних мјеста на неодређено 

вријеме 

Стање систематизованих 

радних мјеста на одређено 

вријеме 

Непопуње-на 

радна мјеста 

Планиран број службеника и 

намјештеника за пријем на 

неодређено вријеме 

Планиран број службеника 

за пријем на одређено 

вријеме 

Одсјек за стручне послове СО-е и 

Начелника општине 

4 1 

(Савјетник начелника 

општине ) 

1 

 

- 1  

Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

12 - 1 1 - 

Одјељење за привреду, финансије, 

прост.уређење и инсп.послове 

16 - 1                  

 

1 - 

 

 

 

III 

 

    Пријем на одређено вријеме , осим планираног пријема  приправника, извршиће се само из разлога утврђених чланом 61.став 1.тч.1.,2.,4.и 5.Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске бр.97/16 ). 

 

IV 

 

Уколико се околности промијене, у смислу измјене Одлуке о буџету општине  Рудо за 2022-у годину, увођења нових надлежности или повјеравања послова,усклађивања 

броја запослених у смислу чл.66.и 67.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр.97/16 , 36/19 и 61/21+*), извршиће се измјене и допуне овог плана. 

 

V 

 

Овај план ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj:  02-120-1/22   
Датум: 25.01. 2022.год.                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                   Драгољуб Богдановић.с.р 
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С  А  Д  Р  Ж   А   Ј: 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1. Правилник о начину исплате субвенција прив. субјект. који обављају јавни линијски превоз   1/1 

2. Одлука о одобравању средстава         2/2 

3. Одлука о додјели новчане помоћи        3/2 

4. Одлука о новчаној помоћи         4/2 

5. Одлука о новчаној подршци         5/2 

6. Одлука о покретању поступка јавне набавке       6/3 

7. Одлука о покретању поступка јавне набавке       7/3 

8. Одлука о покретању поступка јавне набавке       8/3 

9. Одлука о покретању поступка јавне набавке       9/4 

10. Одлука о покретању поступка јавне набавке       10/4 

11. Одлука о покретању поступка јавне набавке       11/5 

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача        12/5 

13. Одлука о избору најповољнијег понуђача        13/5 

14. Одлука о избору најповољнијег понуђача        14/6 

15. Одлука о избору најповољнијег понуђача        15/7 

16. Одлука о избору најповољнијег понуђача        16/8 

17. Одлука о избору најповољнијег понуђача        17/8 

18. Одлука о избору најповољнијег понуђача        18/8 

19. Рјешење           19/10 

20. Рјешење о именовању чланова  Форума грађанских иницијатива у општини Рудо   20/10 

21. Одлука о доношењу плана јавних набавки за 2022.годину      21/10 

22. Одлука о измјенама и допунама плана јавних набавки  за 2021.годину    22/14 

23. План запошљавања у Општинској управи Рудо за 2022.годину     23/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


