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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXVI Рудо, 04. април  2022. године Број 4 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16,36/19 и 61/21), чланa 22. Закона о 

пољопривреди („Службени гласник Републике 

Српске“број:70/06, 20/07, 86/07, 71/09 ) и члана 36. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

на сједници одржаној дана 31.03.2022.године,  д о н о с и       

 

 

О Д Л У К У 

О измјени и допуни Одлуке подстицајима за 

развој пољопривредне производње у 2022. години 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о подстицајима за развој 

пољопривредне производње у 2022.години („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 12/21) у члану 3. став 1. 

тачка А) алинеја 1. број „15.000“ се мјења  бројем 

„12.000“. 

У алинеји 8. иза ријечи „или кока носиља“, 

додајеу се ријечи „и набавку  товних бројлера“ и у истој 

алинеји број „500“ се мјења бројем“ 3.500“. 

 

Члан 2. 

 У члану 5. ставу 1. број  „22“ замијењује се 

бројем „23“.   

 

Члан 3. 

У члану 7. став 3. иза ријечи „у иностранству“ додају 

се ријечи  „чија вриједност прелази 600 КМ „ 

 

Члан 4. 

У члану 17.став 3. алинеја 2., брише се. 

 

Члан 5. 

У члану 18.став 1. алинеја 1.  текст „или 

записник комисије о сопственом узгоју“, брише се: 

 У алинеји  2. текст: „односно  записник комисије 

о броју грла у предходној и текућој години“, брише се. 

 

Члан 6. 

 Члан 20. мијења се и гласи: 

“ Право на подстицајна средства за набавку и тов 

бројлера могу остварити корисници који утове најмање  

 

 

 

 

150 кљунова бројлера  у једном турнусу,  односно 70 

кљунова пилића ћурки у једном турнусу . 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачун за набављене пилиће ( пратећа 

царинска документација за пилиће 

набављене изван БиХ, уколико је износ 

рачуна за купљене пилиће до 600КМ 

царинска документација не треба) 

- увјерење о здравственом стању купљених 

пилића и 

- записник Комисије о извршеном тову. 

 

Износ подстицајних средстава које корисник 

може остварити у текућој години износи 1КМ по 

утовљеном бројлеру односно 1,5 КМ по утовљеној ћурци 

а максимално до 600 КМ у току године.“ 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо. 

 
Број:01-022-22/22 

Датум: 31. март  2022.год.      ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

2.................................................................. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16,36/19 и 61/21), чланa 6. Закона о  комуналној  

дјелатности („Службени гласник Републике Српске“број: 

28/13 ) и члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број: 4/17, 8/17 и 8/21), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

31.03.2022.године,  д о н о с и       

 

 

О Д Л У К У 

О измјенама и допунама Одлуке о комуналном 

реду на подручју општине Рудо 
 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду на подручју 

општине Рудо  („Службени гласник општине Рудо“ број: 

7/14) у члану 51. број „5“ мијења се бројем „7.“.   
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Члан 2. 

 У члану 159. додаје се нови став 5.  који гласи: 

“Oдредбе из става 1,2 и 3. не односе се на  

објекте изграђене прије доношења ове одлуке“. 

 

Члан 3. 

У члану 192.  у ставу  1.  износ од  „500,00  КМ “ 

мјења се  са износом од „ 1.000,00 КМ“,  износ од „100,00 

КМ“ мјења се  са износом од“300,00 КМ“ а  иза тачке 44.  

додаје се нова тачка 45. која гласи:   

„45. уколико не  поступи по рјешењу комуналне 

полиције из члана 191. став 1 “. 

У ставу  2  износ од  „200,00 КМ“ мјења се са 

износом од „ 500,00 КМ“, а износ од  „100,00 КМ“, мјења 

се са износом од „300,00 КМ“, а износ од „500,00 КМ“ 

мјења се са износом од „1.000,00 КМ“. 

  

Члан 4. 

 У члану 193.   ставу (2) износ од  „400,00 КМ“  

мјења се са износом од  „500,00 КМ“ , а  износ од  

„150,00 КМ “ мијења се са  износом  од „300,00 КМ “. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-022-23/22 

Датум: 31. март  2022.год.      ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

3.................................................................. 
На основу члана 22.став 1.тачка 1. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(,,Службени гласник Републике Српске“ број:121/12, 

46/17)  и члана 36 Статута општине Рудо (,,Службени 

гласник Општине Рудо бр.4/17,8/17 и 8/21), Скупштина 

Општине Рудо на сједници одржаној дана 

31.03.2022.године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке организацији и функционисању 

цивилне заштите из области заштите и спасавања на 

подручју општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци организацији и функционисању 

цивилне заштите из области заштите и спасавања на 

подручју општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:13/13) у члану 5. иза алинеје 6. додају се нове 

алинеје 7 и 8. које гласе: 

 Јединица за спашавање на води и под водом са 

ослонцем на УПА  „Рееф“ Рудо и рафтинг клуб 

,,Валине“ Рудо, 

 Јединица за спашавање на неприступачним 

теренима са ослонцем на Спелео-спасилачку 

станицу Рудо и ПСО ,,Вихра“ Рудо, 

Досадашње алинеје 7. и 8. постају алинеје 9. и 10.  

 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, по 

објављивању у ,,Службеном гласнику Општине Рудо.“ 

 
Број:01-022-26/22 

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

4.................................................................. 
На основу члана 22.став 1.тачка 4. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(,,Службени гласник Републике Српске“ број: 

121/12,46/17) и члана 36. Статута општине Рудо 

(,,Службени гласник Општине Рудо број 4/17,8/17 и 

8/21), Скупштина Општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.03.2022.године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

 

 

Члан 1. 

У одлуци о формирању Штаба за ванредне 

ситуације општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:15/13) у члану 2. иза тачке 13.додају се тачке 

14 и 15., које гласе: 

„14. Чланови штаба за спашавање на води и под 

водом:  

-предсједник удружења УПА ,,Рееф“ Рудо и  

-предсједник Рафтинг клуба ,,Валине“ Рудо, 

15. Чланови штаба за спашавање на неприступачним 

теренима:  

-руководиоц Спелео-спасилачке станице Рудо и  

-Предсједник ПСО,,Вихра“ Рудо“. 

 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ,, Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-022-27/22 

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

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

дана  31.03.2022. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о додјели на привремено коришћење пословног 

простора 
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Члан 1. 

         Објекат Старе полицијске станице у Рудом-

пословна зграда у ванпривреди, укупне површине 183 м
2
, 

саграђена на к.ч.број 388, уписана у Лист непокретности 

број 429 КО Рудо град на име општине Рудо, додјељује 

се на привремено коришћење без накнаде Удружењу 

подводних активности „REEF“ Рудо и Удружењу пчелара 

„Медовина“ Рудо и то: 

- Удружењу подводних активности „REEF“ Рудо 

додјељује се пословни простор у приземљу зграде, 

канцеларија број 3, у површини од 26,83 м
2
, 

- Удружењу пчелара „Медовина“ Рудо додјељује се 

пословни простор на спрату објекта, канцеларија број 8, 

укупне површине 14,80 м
2
. 

           Приступни пут, степениште, ходник и wc 

именовани ће користити заједнички. 

 

Члан 2. 

 Пословни простор се горе именованим 

Удружењима додјељује у сврху обављање регистроване 

дјелатности и планираних активности. 

  

Члан 3. 

 Право привременог коришћења додјељује се на 

период од 5 година, без накнаде уз обавезу да заједнички 

врше текуће одржавање заједничких дијелова зграде. 

 

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:01-022-24/22 

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 6/21) и члана 36. Статута општине 

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

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

дана 31.03.2022. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У  

 О додјели на привремено коришћење музичке опреме 

и расвјете    

 

Члан 1.  

 Јавној установи Центар за културно просвјетну 

дјелатности „Просвјета“ Рудо  додјељује се на 

коришћење: 

Музичка опрема укупне вриједности 1.596,15 

КМ: 

- NADY OHCM- 200 overhead (Широкопојасни 

кондензаротрски микрофон)–2 ком  

- NEUTRICK NL 4FX (speakon)-полни конектор – 

4 ком  

- Q-LOK CA225 кабел за звучнике 2Х2,5 диаметар 

8,4mm – 80 m 

- Q-LOK BOX218SPECIAL VERIJA 16 XLRM 

инпут балансирани 40 м мулти кабел – 1 ком  

Расвјета укупне вриједности 4.568,5 КМ 

- LED PAR YR -COB200W WW+Pure White 200W 

Spot light, Warm White+Pure White, model No: 

COB200W, LED 200W, Warm White + Pure White 

Colors: Warm White (3200K)+Pure White (5600K), 

Voltage: 100-250V50-60Hz- ком 4 

- ЛЕД Рефлектор PAR 64 18*10W RGB, 4 ин1, 

DMX 512, Соунд моде, ауто контрол – 6 ком 

- Сигнални кабел за повезивање свјетлосних 

уређаја – 150 m 

- Куке за вјешање расвјетних уређаја – 10 ком 

- Прибор за вјешање расвјетних тијела (сајла, алу, 

рампа..) – 1 сет 

- Миксета за расвјету 24 канал YР-24 – 1 ком 

- Напoјни  кабел за расвјетне уређаје – 150 м 

- ДМX Сплитер са напајањем  - 1 ком 

 

Члан 2. 

 Опрема из члана 1. ове Одлуке додјељује се 

Јавној установи Центар за културно просвјетну 

дјелатности „Просвјета“ Рудо  ради обављања 

регистроване дјелатности. 

 

Члан 3. 

 Право привременог коришћења додјељује се на 

период до 10 година, без накнаде уз могућност 

продужења периода коришћења.  

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор о додјели опреме на привремено коришћење у 

складу са овом Одлуком.  

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 
Број:01-022-25/22 

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

7.................................................................. 
На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана  31.03.2022. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о разрешењу члана Управног одбора 

 ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 
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Члан 1. 

Новаковић Исидора, разрјешава се дужности 

члана Управног одбора ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо, због 

подношења оставке. 

 

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 
Број:01-022-30/22 

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

8.................................................................. 
 На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 43/03), 

члана 16. Став (1) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана  31.03.2022. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању  в.д. члана Управног одбора 

 ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

 

 

Члан 1. 

На дужност вршиоца дужности члана Управног 

одбора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо, на период до два 

мјесеца, односно до окончања процедуре за избор и 

именовање, именује се Брадоњић Љубина. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

  

Број:01-022-31/22 

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

9.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), и члана 51. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

31.03.2022. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  сталних  

радних тијела Скупштине општине Рудо 

 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова сталних радних 

тијела Скупштине општине Рудо („ Службени гласник 

општине Рудо“  број 2/21 и 12/21) у члану 1.став 1. састав 

сталних радних тијела мијења се и гласи: 

- Одбор за регионалну и међународну 

сарадњу, умјесто досадашњег предсједника Одбора 

Ћировић Велибора за предсједника комисије именује се 

Јањић Његош. 

 - Савјет за комунална питања, умјесто 

досадашњег предсједника Савјета Ћировић Велибора, 

именује се нови предсједник Вуковић Игор. 

  

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-32/22 

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

10................................................................ 
На основу члана 2.12. став (6) и члана 2.15. 

став(3) Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члан 

39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), и члана 36. Статута општине Рудо 

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

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

дана 31.03.2022. године, донијела је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Општинске изборне комисије 

Рудо 

 

1. Разрјешава се предсједник Општинске 

изборне комисије Зоран Ђуровић, због 

истека мандата. 

2. Разрјешавају се чланови Општинске изборне 

комисије Топаловић Зоран и  Караосмановић 

Лариса, због истека мандата. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном добијања 

сагласности од Централне изборне комисије 

БиХ и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-

022-96/14 од 17.12.2014. године Зоран Ђуровић је 

именован за предсједника а Топаловић Зоран и 

Караосмановић Лариса за чланове Општинске изборне 

комисије Рудо. Централна изборна комисија БиХ својим 

Рјешењем број:06-1-07-1-1103/14 од 19.01.2014. године 

дала је сагласност на њихово именовање. 

Чланом 2.4. Изборног закона Босне и 

Херцеговине  и  чланом 11. став (1) Упутства о 
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утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и  

разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник 

БиХ“ број: 1/22 и 13/22), прописано је да мандат члана 

изборне комисије траје седам година и да тече од дана 

давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на 

одлуку о именовању чланова изборне комисије  донесену 

од надлежног органа.  

Скупштина општине Рудо је својом Одлуком 

број: 01-022-146/21 од 16. децембра 2021.године 

расписала Поновни јавни оглас за именовање три члана 

Општинске изборне комисије Рудо и именовала 

Комисију која ће спровести поступак по јавном одласу. 

Комисија за избор чланова Општинске изборне 

комисије је спровела поступак по Поновном jавном 

огласу, извршила бодовање кандидата који су 

испуњавали услове по конкурсу и и сачинила ранг листу 

кандата за именовање. 

Обзиром да је спроведен поступак одбира 

кандидата за именовање чланова Општинске изборне 

комисије Рудо, а да је садашњем предсједнику 

Општинске изборне комисије Рудо Зорану Ђуровићу и 

члановима Општинске изборне комисије Рудо Топаловић 

Зорану и Караосмановић Лариси истекао мандат са 

даном 19.01.2021.године то  их је неопходно разријешити 

дужности, како би се приступило именовању нових 

чланова Општинске изборне комисије Рудо у складу са 

Изборним законом БиХ и подзаконским актима. 

Сходно свему горе наведеном одлучено је као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно 

и против њега се не може улагати жалба, али се може 

покренути управни спор пред Окружним судом у 

Источном Сарајеву у року од 30 дана од дана пријема 

овог рјешења.  

 
Број:01-022-28/22 

Датум: 31. март  2022.год .     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

11................................................................ 
На основу члана 2.12. став (5) Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 

23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 

7/14, 31/16 и 41/20), члан 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 10. став (11) 

Упутства о утврђивању квалификација, броју, 

именовању, обуци и  разрјешењу чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број: 67/21 и 

73/21), члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 4/17, 8/17 и 8/21) 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

31.03.2021. године, донијела је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању три члана Општинске изборне комисије 

Рудо 

1. Ђуровић Зоран, Топаловић Зоран и Караосмановић 

Лариса из Рудог, именују се за  

чланове Општинске изборне комисије Рудо.  

2. Мандат чланова Општинске изборне комисије траје 

седам година и тече од дана давања сагласности 

Централне изборне комисије БиХ на рјешење о 

именовању чланова Општинске изборне комисије 

Рудо. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном давања 

сагласности од стране Централне изборне комисије 

БиХ и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 2.12. став (5) Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 

41/20), прописано је да чланове Општинске изборне 

јединице именује Општинско вијеће односно Скупштина 

општине уз сагласност Централне изборне комисије БиХ, 

на основу Јавног огласа по процедури коју утврђује 

Централна изборна комисија посебним прописом, док је 

чланом 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) прописано да Скупштина бира 

и разрјешава предсједника Скупштине, потпредсједника 

Скупштине, замјеника градоначелника, односно 

Начелника општине и чланова сталних и повремених 

радних тијела Скупштине, именује и разрјешава 

секретара Скупштине и начелнике одјељења, односно 

службе и врши избор, именовања и разрјешења у складу 

са законом. 

Чланом 10. став (11) Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број: 

1/22 и 13/22), прописано је да надлежни орган, цијенећи 

положај кандидата на ранг листи доноси Одлуку о 

именовању чланова Општинске изборне комисије. 

На основу Одлуке о расписивању Поновног 

јавног огласа за избор именовање три члана Општинске 

изборне комисије Рудо, 01-022-146/21 од 16. децембра 

2021.године, Скупштина општине Рудо је расписала 

Поновни јавни оглас за именовање три члана Општинске 

изборне комисије Рудо. Скупштина је Рјешењем број 01-

022-114/21 од 29.9.2021.године именовала Комисију за 

избор чланова Општинске изборне комисије Рудо. 

 Комисија  за избор чланова Општинске изборне 

комисије Рудо је у складу Упутством о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини спровела прописани поступак и 

након завршеног поступка сачинила извјештај са ранг 

листом који је дана 08.02.2022. године прослиједила 

Скупштини општине на даље поступање.  

На јавни оглас је благовремено приспјело пет 

пријава, од којих је за свих пет пријава утврђено да 

испуњавају услове конкурса, а радило се о пријавама 

Топаловић Зорана, Ђуровић Зорана, Мићовић Бојане, 

Караосмановић Ларисе и Тодоровић Маријана. Сви 

кандидати су приступили на заказани интервју, који је 
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одржан 07. 02.2021. године. Након  завршеног интервјуа 

и бодовања одговора  кандидата комисија је утврдила 

ранг листу по којој су кандидати бодовани како слиједи: 

Ђуровић Зоран - 16,86 бодова, Топаловић Зоран – 14,06 

бодова, Караосмановић Лариса – 12,13 бодова,  Мићовић 

Бојана – 12,00 бодова и Тодоровић Маријан – 11,66 

бодова. 

Комисија за избор и именовање Скупштине 

општине Рудо је  након увида у комплетан спис, 

Извјештај и Ранг листу Комисије за избор чланова ОИК-а 

констатовала да су испуњени услови за одлучивање по 

приједлогу Комисије за избор чланова ОИК-а и 

предложила да се именују три прворангирана кандидата 

Ђуровић Зоран, Топаловић Зоран и Караосмановић 

Лариса. 

Чланом 11. став (1) Упутства о утврђивању 

квалификација, броју, именовању, обуци и  разрјешењу 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број: 

1/22 и 13/22), прописано је да мандат члана изборне 

комисије траје седам година и да тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије  БиХ на одлуку 

о именовању чланова изборне комисије  донесену од 

надлежног органа.  

Сходно свему горе наведеном у складу са 

одредбама члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ и 

члана члана 10. став (11) Упутства о утврђивању 

квалификација, броју, именовању, обуци и разрједшењу 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и 

против њега се не може улагати жалба, али се може 

покренути управни спор пред Окружним судом у 

Источном Сарајеву у року од 30 дана од дана пријема 

овог рјешења. 

  

 Број:01-022-29/22 

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

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

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

31.03.2022. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду правобранилаштва 

Републике Српске-Сједиште замјеника Фоча за 2021. 

годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду правобранилаштва 

Републике Српске-Сједиште замјеника Фоча за 2021. 

годину.  

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-30/22                                                                

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

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

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

31.03.2022. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду савјета мјесних 

заједница за 2021. годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду савјета мјесних 

заједница за 2021. годину.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-31/22                                                    
Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

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

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

31.03.2022. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду пољопривредне задруге 

„Увац-Рудо“ за 2021. годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Пољопривредне 

задруге „Увац-Рудо“ за 2021. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-32/22                                 
Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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15............................................................... 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

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

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

31.03.2022. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду инспекцијских служби 

за 2021. годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду инспекцијских 

служби за 2021. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-33/22                                                    

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

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

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

31.03.2022. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о стању објеката у власништву 

општине Рудо за 2021. годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о стању објеката у 

власништву општине Рудо за 2021. годину за 2021. 

годину.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-34/22                                                                

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

 

 

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

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

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

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

31.03.2022. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о припреми материјала за наредну сједницу 

Скупштине општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

Налаже се Начелнику општине да за наредну 

сједницу Скупштине општине Рудо припреми приједлог 

Одлуку о формирању радне групе-комисије која ће 

мјесечно обилазити путне правце које ШГ Рудо користи 

при експлоатацији дрвних сортимената раду утврђивања 

стања-оштећења истих и која ће достављати извјештаје 

Скупштини општине Рудо. У радну групу-комисију 

обавезно  ће бити укључени предсједници савјета 

мјесних заједница на чијем се подручју налази 

контролисани пут, представник ШГ Рудо и стручна лица 

из општинске управе Рудо.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-013-35/22 

Датум: 31. март  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

1.................................................................. 
На основу члана 6. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16), члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21) и члана 25. Колективног уговора 

Општинске управе Рудо  („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 13/17, 9/18 и 7/20), Начелник општине Рудо и 

Синдикална организација радника органа управе Рудо 

закључили су 

 

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

О ИЗМЈЕНАМА  КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 У Колективном уговору Општинске управе Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 13/17, 9/18 и 

7/20),  члан 4а. мијења се и гласи: 

„Плата запослених састоји се од основне плате и 

увећања плате прописаних Колективним уговором. 

 Плата из става 1. овог члана представља бруто 

плату. 

 У свим елементима који чине плату из става 1. 

овог члана садржани су порез на доходак и доприноси. 

 Плата из става 1. овог члана умањена за порез на 

доходак и доприносе је нето плата радника“. 

 

Члан 2. 

 Члан 6. мијења се и гласи: 

„Коефицијент за обрачун основне плате 

запосленог утврђују се у распонима и разврстава у 

платне групе у зависности од потребног стручног знања, 

сложености послова, самосталности у раду и степену 

одговорности. 

 Послови се разврставају у платне групе са 

следећим коефицијентима за обрачун плате:  

1) Прва платна група -послови на којима се захтјева 

стручност неквалификованог радника...........7,81, 

2) Друга платна група-послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од три 

године....................................................... 8,00-8,63, 

3) Трећа платна група -послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче средњим 

образовањем у трајању од четири 

године......................................................9,61-10,71, 

4) Четврта платна група-послови на којима се 

захтјева стручност која се стиче 

специјализацијом на основу стручности средњег 

образовања (ВКВ радник и ватрогасац-

спасилац)..............................................10,86-12,35, 

5) Пета платна група-послови на којима се захтјева 

стручност која се стиче вишим образовањем  или 

високим образовањем са остварених 180 ECTS 

бодова или еквивалент..................... 12,92-13,99 

6) Шеста платна група - послови на извршилачким 

радним мјестима на којима се захтјева стручност 

која се стиче високим образовањем у трајању од 

четири године или високим образовањем са 

остварених 240 ECTS бодова или 

еквивалент............................................14,91-21,43 

7) Седма платна група-послови на руководећим 

радним мјестима на којима се захтјева стручност 

која се стиче високим образовањем у трајању од 

четири године или високим образовањем са 

остварених 240 ECTS бодова или 

еквивален.............................................22,84-31,18“. 

 

Члан 3. 

У члану 9. став 1. тачка 3. мијења се и гласи: 

„ 3) отпремнину приликом одласка запосленог у 

пензију- у висини три просјечне нето плате 

запосленог обрачунате за посљедњи мјесец прије 

одласка у пензију,“. 

Тачка 7. мијења се и гласи: 

„ 7) трошкове једног топлог оброка за вријеме 

једног радног дана, као и у случају обављања 

прековременог рада дужег од три часа дневно- у 

висини од 0,75% просјечне бруто плате у 

Републици Српској за претходну годину, за 

сваки радни дан запосленог, и“. 

 

Члан 4. 

У члану 13. став 1. мијења се и гласи: 

„Запослени или његова породица имају право на 

помоћ у случају: 

1) смрти запосленог-у висини три посљедње 

просјечне нето плате запослених исплаћене 

у Општинској управи Рудо у претходној 

години, 

2) смрти члана уже породице- у висини двије 

посљедње просјечне нето плате запослених 

исплаћене у Општинској управи Рудо у 

претходној години, 

3) тешке инвалидности запосленог (која је 

категорисана од стране надлежног органа) - 

у висини двије посљедње просјечне нето 

плате запослених исплаћене у Општинској 

управи Рудо у претходној години, 

4) дуготрајне болести или дуже неспособности 

за рад усљед повреде запосленог (утврђене 

од стране љекарске комисије)- у висини 

једне просјечне нето плате запослених 

исплаћене у Општинској управи Рудо у 

претходној години, 

5) изградње надгробног споменика запосленом 

који је изгубио живот приликом обављања 

службене дужности- у висини три посљедње 

просјечне бруто плате запослених исплаћене 

у Општинској управи Рудо у претходној 

години, 

6) рођења дјетета- у висини једне просјечне 

нето плате запослених исплаћене у 
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Општинској управи Рудо у претходној 

години и 

7) новчану накнаду за посебне резултате рада- 

у висини до једне просјечне бруто плате 

запосленог остварене у претходном мјесецу 

прије додјељивања награде“. 

 

 

Члан 5. 

У члану 14. став 1. мијења се и гласи: 

„Запосленом се исплаћује јубиларна награда за 

остварени стаж код послодавца у трајању од: 

1) 10 година радног стажа-у висини 50% 

просјечне бруто плате запослених исплаћене 

у Општинској управи Рудо у претходној 

години, 

2) 20 година радног стажа-у висини једне  

просјечне бруто плате запослених исплаћене 

у Општинској управи Рудо у претходној 

години и 

3) 30 година радног стажа-у висини двије  

просјечне бруто плате запослених исплаћене 

у Општинској управи Рудо у претходној 

години“. 

 

 

Члан 6. 

У члану 17.  став 2. и 3. мијењају се и гласе: 

„Висина отпремнине зависи од дужине рада 

запосленог код послодавца и износи: 

1) за рад од двије до десет године- 35% 

просјечне мјесечне нето плате запосленог  

исплаћене у последња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада, 

2) за рад од десет до двадесет година- 40% 

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у последња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада, 

3) за рад од двадесет до тридесет година- 45% 

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у последња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за  сваку навршену 

годину рада, 

4) за рад дужи од тридесет година- 50% 

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада. 

 Висина отпремнине из става 2. овог члана не 

може се утврдити у износу већем од шест просјечних 

мјесечних нето плата исплаћених запосленом у 

посљедња три мјесеца прије престанка радног односа“. 

 

 

Члан 7. 

Овај Колективни уговор сматра се закљученим 

када га потпишу уговорне стране, а ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:5/22                           Број:02-12-4/22                                          

Датум:01.04.2022.године           Датум: 01.04.2022.године    

                             

Синдикална организација,                          

радника органа управе Рудо,                  

         Предсједник                     

Слађана Пушоњић с.р. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Драгољуб Богдановић.с.р 

 

2.................................................................. 
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 1.13. Плана јавних 

набавки за 2022. годину за набавку услуге „Услуга 

редовног одржавања програма  ДоцуНова,  Финова и  

одржавање серверског система“ . 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 5.555,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину, са ставке 

расходи за компјутерске услуге, економски код 412770. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

економски најповољнија понуда. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције.  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-8/22                                                                                   

Датум: 28.01. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), 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 2.9 Плана јавних 

набавки за 2022. годину за набавку роба „Набавка 

застава“ . 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.700,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину, са ставке 

издаци за набавку остале производно-услужне опреме - 

економски код 511387.. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

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:  02-404-9/21                                                   
Датум: 28.01. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.9 Плана јавних 

набавки за 2022. годину за набавку роба „Постављање 

носача застава“ . 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 510,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину, са ставке 

издаци за набавку остале производно-услужне опреме - 

економски код 511387.. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

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:02-404-10/22                                                            

Датум: 28.10. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

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 фебруар 

2022.године“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  435,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са ставки 

расходи за компјутерски материјал, економски код-
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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: 02-404-11//22                                                        

Датум: 11.02. 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 1.30. Плана јавних 

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

пројектне документације за изградњу моста на ријеци 

Лим ради повезивања насеља Увац и Мокронози-

општина Рудо”. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 85.000,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су донацијом Министарства финансија Републике Српске 

по одлуци  о измјенама и допунама одлуке о одређивању 

приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција 

Републике Српске за финансирање буџета у 2021. години 

са расподјелом средстава број: 04/1-012-2-3230/21 од 

04.11.2021.године 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отовореног поступка јавне набавке. 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:  02-404-99/21   
Датум: 20.12. 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) 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 1.15. Плана јавних 

набавки за 2022.годину, за набавку услуга: „Осигурање 

запослених радника у општини Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.282,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са ставке 

осигурање запослених, економски код 412725. 

 

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:  02-404-15/22   
Датум: 08.03. 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: 
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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 1.23. Плана јавних 

набавки за 2022. годину за набавку услуге „Израда 

стручног мишљења и УТУ услова за водоводе Увац, 

Штрпца и Бијело Брдо“ . 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 5.800,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке  биће 

обезбјеђена су у Буџету општине Рудо за 2022. годину из 

средстава капиталних инвестиција. 

 

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:  02-404-16/22   
Датум: 08.03. 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 1.24. Плана јавних 

набавки за 2022. годину за набавку услуге „Израда 

пројектне документације за водовод Мрсово-Обрвена-

општина Рудо“ . 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 3.700,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке  биће 

обезбјеђена су у Буџету општине Рудо за 2022. годину из 

средстава капиталних инвестиција. 

 

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: 02-404-17/22   
Датум: 08.03.2022.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 материјала  за март мјесец у 2022. години 

“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  335,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са ставке 

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. 
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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.“ 

 

Брoj:  02-404-18/22   
Датум: 11.03. 2022.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.10. Плана јавних 

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

компјутерског материјала  за март мјесец у 2021. години 

“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  140,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. 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.“ 

 

Брoj:  02-404-19/22   
Датум: 11.03. 2022.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 1.21. Плана јавних 

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

услуге-одржавање локалних путева на подручју општине 

Рудо-санација путeва“. 

  

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  5.800,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са  ставке 

расходи за одржавање осталих објеката (путеви), 

економски код 412520. 

 

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:  02-404-21/22   
Датум: 25.03. 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 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 
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I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Услуга редовног 

одржавања програма  ДоцуНова,  Финова и  одржавање 

серверског система“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „ИТИНЕРИС“ ДОО  Тузла, на износ од 

6.930,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.486,48 

КМ са попустом и ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „ИТИНЕРИС“ ДОО  Тузла, 

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:  02-404-8/22   
Датум: 03.02.2022.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 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 застава“  

понуду је доставио следећи понуђач: 

1. Студио Сигма, с.п. Никола Буљугија, на 

износ од 1.699,15 КМ без ПДВ-а, односно 

1.988,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда Студио Сигма, с.п. Никола 

Буљугија, 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:  02-404-9/22   
Датум: 02.02.2022.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 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Постављање носача 

застава“  понуду је доставио следећи понуђач: 

1. ЗР „Владимир“ Рудо, на износ од 512,80 КМ без 

ПДВ-а, односно 600,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗР „Владимир“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

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:  02-404-10/22   
Датум: 03.02.2022.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: 
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ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

и компјутерског материјала  за фебруар  мјесец у 2022. 

години“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 434,87 КМ 

без ПДВ-а, односно 508,80 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:  02-404-11/22   
Датум: 14.02. 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 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:02-404-99/21 од 28.03.2022.године и уговор 

за јавну набавку- Израда пројектне документације за 

изградњу моста на ријеци Лим ради повезивања насеља 

Увац и Мокронози-општина Рудо, додјељује се понуђачу 

„INK CONSTRUCTOR“ доо Бања Лука, понуда број: 121-

03/22 од 22.03.2022.године, за понуђену цијену од 

38.900,00 КМ без ПДВ–а, односно 45.513,00 KM са 

урачунатим ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном. 

  

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис 

изабраном понуђачу по протеку рока од 15 дана, 

рачунајући од дана од када су сви понуђачи буду 

обавијештени о избору најповољније понуде. Изабрани 

понуђач је дужан у року од 7 (седам) дана од дана 

пријема ове одлуке доставити доказе тражене тендерском 

документацијом. 

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се свим понуђачима који су учествовали у 

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

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење: 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број: 02-404-99/21 од 

20.12.2021. године. 

Јавна набавка је проведена отвореним поступком јавне 

набавке. 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 85.000,00 

КМ. 

Обавјештење о јавној набавци број: 245-1-2-12-3-2/22/21 

од 28.02.2022.године и Исправка обавјештења број:245-1-

2-12-8-3/22 од 23.03.2022.године објављени су на 

Порталу јавних набавки и у Службеном листу БиХ број: 

12/22  од 04.03.2022.године 

 

Тендерску документацију са Портала јавних набавки 

преузели су сљедећи понуђачи: ББС Еуропе, ФЦТ 

Д.О.О.,  Екапија ДОО, Гралекс Д.О.О. Пале, Унис 

институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од 

пожара Д.О.О. Источно Сарајево-Пале, Хкп цонсултинг, 

центар за пројектовање и консалтинг, "индустропројект" 

А.Д., Приједор, Инфра Д.О.О., Минел-Сцхредер Д.О.О. 

Београд, ИНК цонструцтор, ДОО Бања Лука, Институт за 

грађевинарство "ИГ" Бања Лука, Геопут Д.О.О. Бања 

Лука, Роутинг Д.О.О., Ипса институт ДОО, "Смајић-

инжењеринг" ДОО, Понт ДОО, Сарајево, Урбис центар, 

"Фабрум солутионс" Д.О.О. Бања Лука,  АЦС студио 

Д.О.О. Бања Лука,  Инструкта ДОО Сарајево и МС 

ХYДРО Д.О.О. 

Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем број: 

02-020-34/21 од 14.06.2021. године. 

Комисија за јавне набавке доставила је  Записник о 

прегледу и оцјену понуда заједно са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача број:  02-404-99/21 од 

28.03.2022.године,  у поступку јавне  набавке  услуга 

„Израда пројектне документације за изградњу моста на 

ријеци Лим ради повезивања насеља Увац и Мокронози-

општина Рудо“. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 5; 

- да је благовремено запримљено 5 понуда; 

http://www.opstinarudo.com/
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- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да су понуде понуђача: „РОУТИНГ“ доо Бања Лука, 

Институт за грађевинарство „ИГ“ доо Бања Лука, 

„УРБИС ЦЕНТАР“ доо Бања Лука, „ИНФРА“ доо 

Сарајево и „ИНК цонструцтор“ доо Бања Лука 

прихватљиве; 

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник није 

нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који 

би евентуално били основ за неприхватање препоруке 

Комисије за јавне набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему 

правилно поступила те да је избор најповољнијег 

понуђача извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у приложену 

документацију, неоспорно је да је изабрани понуђач 

најбоље оцијењен због: 

Најниже цијене, чиме је утврђен и њихов сукцесивни 

ред – ранг листа: 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј 

најниже цијене, која је понуђена у износу од 38.900,00 

КМ без ПДВ-а, односно 45.513,00 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 10 дана од дана пријема исте. Жалба се 

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу „РОУТИНГ“ доо Бања Лука 

2. Понуђачу Институт за грађевинарство „ИГ“ доо 

Бања Лука 

3. Понуђачу „УРБИС ЦЕНТАР“ дооБања Лука 

4. Понуђачу „ИНФРА“ доо Сарајево 

5. Понуђачу „ИНК цонструцтор“ доо Бања Лука 

6. www.opstinarudo.com и Службени гласник 

општине Рудо 

7. а/а 

 

Брoj:  02-404-99/21   
Датум: 29.01. 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 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 

 

Члан 1. 

Прихвата се препорука самосталног стручног 

сарадника за анализу и статистичко праћење развоја, 

јавне набавке и инвестиције број: 02-404-15/22од 

10.03.2022.године и уговор за јавну набавку-„ Осигурање 

запослених радника у општини Рудо“, додјељује се 

понуђачу  „Осигурање Аура“ АД Бања Лука  понуда 

број:Т-49/22, за понуђене осигуране сума у складу са 

понудом. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис 

изабраном понуђачу у року од  10 дана, рачунајући од 

дана од када понуђачи будe обавијештени о избору 

најповољније понуде.  

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и 

доставља се понуђачима који је учествовали у поступку 

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

јавним набавкама. 

 

Образложење: 

Поступак јавне набавке  покренут је Одлуком  

Начелника о покретању поступка јавне набавке број:02-

404-15/22 од 08.03.2021.године. 

Јавна набавка је проведена путем директног споразума.  

Процијењена вриједност набавке 1.282,00 КМ без ПДВ-а. 

Премија осигурања по запосленом раднику је износила 

3,00 КМ мјесечно. 

Захтјев за достављање понуда упућен је на двије адресе: 

 

РАНГ 
Назив / име 

понуђача 

 

Укупна 

цијена 

понуде 

без ПДВ-

а 

 

Укупна 

цијена 

понуде 

(са ПДВ-

ом) 

1. 

„INK 

CONSTRUCTOR“ 

доо  Бања Лука 

38.900,00 

КМ 

45.513,00 

КМ 

2. 

„УРБИС 

ЦЕНТАР“ доо  

Бања Лука 

45.000,00 

КМ 

52.650,00 

КМ 

3. 

„РОУТИНГ“ доо 

Бања Лука 

 

47.436,00 

КМ 

55.500,12 

КМ 

4. 

Институт за 

грађевинарство 

„ИГ“ доо Бања 

Лука 

54.600,00 

КМ 

63.882,00 

КМ 

5. 
„ИНФРА“ доо 

Сарајево 

59.000,00 

КМ 

69.030,00 

КМ 

http://www.opstinarudo.com/
http://www.opstinarudo.com/
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1. „Осигурање Аура“ АД Бања Лука  

2. „Wiener осигурање“ Соколац-пословница 

Рудо 

Самостални стручни сарадник за анализу и 

статистичко праћење развоја, јавне набавке и 

инвестиције доставио је Записник о прегледу и оцјену 

понуда заједно са препоруком о избору најповољнијег 

понуђача број:  02-404-15/22 од 10.03.2022.године,  у 

поступку јавне  набавке  услуга -„ Осигурање запослених 

радника у општини Рудо“ 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је  

- да је укупан број пристиглих понуда 2; 

- да је благовремено запримљено 2 понуде; 

- да је повољнија понуда   понуђача „Осигурање 

Аура“ АД Бања Лука  

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник 

није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, 

који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Самосталног стручног сарадника за анализу и 

статистичко праћење развоја, јавне набавке и 

инвестиције. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Самостални 

стручни сарадник за анализу и статистичко праћење 

развоја,  јавне набавке и инвестиције у свему правилно 

поступио 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 повољнији  за потребе Уговорног 

органа за осигуране суме како слиједи: 

                                                                                          

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачима (1-2), 

2.  www.opstinarudo.com и Службени гласник 

општине Рудо 

3. а/а 

 

Брoj:  02-404-15/22   
Датум: 10.03. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

Уговор за јавну набавку-„ Израда стручног 

мишљења и УТУ услова за водоводе Увац, Штрпца и 

Бијело Брдо“, додјељује се понуђачу  Центар за 

пројектовање и консалтинг „ЦПК“ ДОО  Бања Лука 

понуда број:ЦПК-ПО-75-3/22, за понуђене  цијену од 

5.800,00 КМ без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис 

изабраном понуђачу у року од  10 дана, рачунајући од 

дана од када понуђач будe обавијештен о избору 

најповољније понуде.  

 

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачу који су 

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. 

  

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу, 

2.  www.opstinarudo.com и Службени гласник 

општине Рудо 

3. а/а 

 

 

Брoj:  02-404-16/22   
Датум: 10.03. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

Назив 

понуђача 

Смрт 

услед 

болест

и 

Смрт 

услед 

незгоде 

Трајни 

инвалид

итет 

Трошков

и 

лијечења 

„Осигура

ње  Аура“ 

ад Бања 

Лука 

7.000,0

0 
14.000,00 

28.000,0

0 
2.300,00 

Wiener 

осигурање 

Соколац 

4.200,0

0 
15.150,00 

30.300,0

0 
792,00 

http://www.opstinarudo.com/
http://www.opstinarudo.com/
http://www.opstinarudo.com/
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Члан 1. 

Уговор за јавну набавку„ Израда пројектне 

документације за водовод Мрсово-Обрвена-општина 

Рудо“, додјељује се понуђачу  Центар за пројектовање и 

консалтинг „ЦПК“ ДОО  Бања Лука понуда број:ЦПК-

ПО-76-3/22, за понуђене  цијену од 3.700,00 КМ без 

ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис 

изабраном понуђачу у року од  10 дана, рачунајући од 

дана од када понуђач будe обавијештен о избору 

најповољније понуде. 

  

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на wеб-страници 

www.opstinarudo.com и у Службеном гласнику општине 

Рудо истовремено с упућивањем понуђачу који су 

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. 

  

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачу, 

2.  www.opstinarudo.com и Службени гласник 

општине Рудо 

3. а/а 

 

Брoj:  02-404-17/22   
Датум: 10.03. 2022.год.          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 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 март мјесец у 2022. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 

335,98  КМ без ПДВ-а, односно 393,10 

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:  02-404-18/22   
Датум: 17.03. 2022.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 компјутерског 

материјала  за март мјесец у 2022. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1.  ЗТР „Напредак“,  Рудо, на износ од  141,45  КМ 

без ПДВ-а, односно 165,50 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

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


 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   4/22      04.04.2022.                                  Страна   

 

19 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Брoj:  02-404-19/22   
Датум: 17.03. 2022.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 услуге-

одржавање локалних путева на подручју општине Рудо-

санација путeва“ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. KП „УСЛУГА“ АД Рудо, на износ од 

5.987,49  КМ без ПДВ-а, односно 7.005,36 

КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда KП „УСЛУГА“ АД Рудо, испуњава 

све услове у складу са тендерском документацијом и да 

се са понуђачем KП „УСЛУГА“ АД 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:  02-404-21/22   
Датум: 28.03. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

24.................................................................. 
На основу члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 43/03) и 

члана 16. Статута Комуналног предузећа Услуга а.д. 

Рудо („Службени гласник Општине Рудо“број: 14/21), 

Начелник општине Рудо у функцији Скупштине 

акционара, а након спроведеног јавног конкурса доноси:  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Надзорног одбора Комуналног 

предузећа  „Услуга“ а.д. Рудо 

 

Члан 1. 

За чланове Надзорног одбора Комуналног 

предузећа „Услуга“ а.д. Рудо, на мандатни период од 

четири године именују се:  

1. Павловић (Будимир) Драган и  

2. Стикић (Раденко) Предраг 

 

Члан 2. 

 Ова рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Брoj:  02-120-16-1/22   
Датум: 11.02. 2022.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

25.................................................................. 
На основу члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 43/03) и 

члана 16. Статута Комуналног предузећа Услуга а.д. 

Рудо („Службени гласник Општине Рудо“број: 14/21), 

Начелник општине Рудо у функцији Скупштине 

акционара, доноси:  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању в.д. члана Надзорног одбора Комуналног 

предузећа „Услуга“ а.д. Рудо 

 

Члан 1. 

Ћиковић (Зоран) Давид именује се за  вршиоца 

дужности члана Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Услуга“ а.д. Рудо, на период до два мјесеца, односно до 

окончања процедуре за избор и именовање.  

 

Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

   

Брoj:02-013-23-2/22   
Датум: 22. фебруар 2022.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 и 61/21), члана 67. Статута општине Рудо 

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

8/21), Одлуке о усвајању Стратегије развоја општине 

Рудо за период 2018-2027 („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 12/18)  Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У  

о одобравању Плана имплементације и индикативног 

финансијског оквира за период 2022-2024 
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I 

 Одобрава се План имплементације и 

индикативни финансијски оквир за период 2022-2024 (у 

даљем тексту: План имплементације). 

 

II 

 План имплементације из члана 1. ове одлуке 

налази се у прилогу и чини њен саставни дио.  

 

III 

  Одсјек за планирање и управљање развојем је 

одговоран за обезбјеђивање функционалне електронске 

евиденије и праћење реализације стратешких пројеката, 

као и извјештавање о реализацији Плана имплементације.  

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

 
Брoj:02-022-4/22   
Датум: 04. фебруар 2022.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                          Драгољуб Богдановић.с.р 

   

27.................................................................. 
На основу члана 67. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:64/17, 8/17 и 

8/21) и члана 8. Одлуке о платама и другим правима 

функционера општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број:6/18), Начелник општине Рудо издаје 

 

 

С   А   О   П   Ш   Т   Е   Њ   Е 

 

 Просјечна нето плата запослених у Општинској 

управи Рудо у 2021.години, без плате функционера, 

износи 1.164,37 КМ.           

 

Брoj:02-013-1/22   
Датум: 26. јануар 2022.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                          Драгољуб Богдановић.с.р 

28.................................................................. 
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 МЗ Штрпци  бр.2/22 ,  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  

975,00 КМ, на име набавке и уградње  врата на улазу у  

канцеларију МЗ Штрпци и канцеларију  Мјесног уреда 

Штрпци.  

II 

 Наведена средства , са позиције “ издаци за 

инвестиционо одржавање осталих пословних објеката  

511-227“ , уплатити на рачун добављача „С ПРОДУКТ 

д.о.о“  Увац , бр. 562-006-8027020928- НЛБ  банка. 

III 

 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-45/22                                                   

Датум: 31.март 2022.год.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                          Драгољуб Богдановић.с.р 

 

29.................................................................. 
 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), разматрајући захтјев за помоћ Бранке 

Тодоровић из Старог Рудог  ,а  на предлог Комисије за 

спровођење поступка додјеле помоћи из буџета општине 

избјеглим и расељеним лицима,  Начелник општине 

Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Тодоровић Бранки  из Старог Рудог, одобравају 

се новчана средства у износу од  800,00 КМ, на име 

помоћи  за адаптацију стана у згради Гојава ( поправке на 

водоводној инсталацији, прозорима и вратима , 

глетовање и кречење зидова).  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима 416-123“ , уплатити на 

рачун именоване, бр. 562-006-81691636-61- НЛБ  банка. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-372-2/22 

Датум: 10.фебруар 2022.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                            Драгољуб Богдановић.с.р 

30.................................................................. 
 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 за финансијску подршку 

ЈУ СШЦ  Рудо, Начелник општине Рудо, доноси : 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   4/22      04.04.2022.                                  Страна   

 

21 

I 

  Одобравају се новчана средства, у износу од  

300,00 КМ, на име трошкова за исхрану учесника Малих 

олимпијских игара –регионалног такмичења у одбојци , 

одржаног  дана 22.марта 2022.године  у Рудом.  

 

II 

 Наведена средства према рачуну број 08/22 , са 

позиције “ текуће помоћи породици и дјеци  416-126“ , 

уплатити на рачун УЗР „АКОВАЦ“ Рудо, бр. 562 

0068144614028- НЛБ  банка. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-41/22 

Датум: 28.март 2022.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                          Драгољуб Богдановић.с.р 
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