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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXVI Рудо, 11. јул  2022. године Број 9 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

1.................................................................... 
У складу са чланом 39.став 2. тачка 37. 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), у вези са чланом 41. став 14. Закона о 

буџетском систему Републике Српске ( Службени 

гласник Републике Српске, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16) и тачке 19. Упутства за утврђивање суфицита  

расположивог за расподјелу (Службени гласник 

Републике Срспке, број 45/13), Скупштина општине Рудо 

је на сједници одржаној 07.07. 2022. године,  донијела  

 

 

 

ОДЛУКУ 

о расподјели утврђеног суфицита   

 

I 

Овом одлуком врши се расподјела утврђеног 

нераспоређеног  суфицита који је стварно расположив за 

расподјелу из 2018.године  у износу 587.084,00 КМ  и  

2019.године у износу од 19.833,00 КМ, а који ће се 

унијети у Буџет за 2022.годину. 

 

II 

Утврђени нераспоређени суфицит, који је 

стварно расположив за расподјелу, распоређује се : 

А. Издаци за изградњу и прибављање сталне 

имовине/ капитална улагања/ : 

1. Изградња моста на потоку ступчаник и снимање 

пута од стране Геодета.......................... 11.772 КМ 

2. Асфалтирање пута према засеоку 

Лазовићи.................................................20.000 КМ 

3. Асфалтирање пута Брковићи-Борановићи. 

..................................................................15.000 КМ 

4. Асфалтирање пута-Старо Рудо према Булчић 

Ријеци, ка Долинама и ка Вакуфу.........29.000 КМ 

5. Реконструкција асфалта-Старо Рудо-Златари 

....................................................................8.000 КМ 

6. Асфалтирање пута Мачковац-кућа Мића 

Ступића......................................................8.000 КМ 

7. Реконструкција пута „лагер“-кућа Секуле 

Видаковића..............................................3.000 КМ 

8. Асфалтирање дијела пут.а Омарине-Цвркоте 

.................................................................18.000 КМ 

 

 

 

 

 

 

9. Асфалтирање пута Ваган-према храму 

Благовјести .............................................10.000 КМ 

10. Санирање постојећег асфалта према кући Анђић 

Славише.....................................................3.000 КМ 

11. Асфалтирање пута гробље-Лаловићи...20.000 КМ 

12. Асфалтирање пута до засеока Новаковићи 

....................................................................6.000 КМ 

13. Наставак асфалтирање пута на Увцу-„расадник“, 

према кући М.Ивановића.....................5.000 КМ 

14. Асфалтирање пута „Маров гај“-Новаковићи 

..................................................................12.000 КМ 

15. Асфалтирање пута према Витом Грабу 

....................................................................3.000 КМ 

16. Асфалтирање пута од гробља у Горњем Миочу 

....................................................................6.000 КМ 

17. Бетонирање више путних праваца у Миочу и 

Мокронозима............................................3.000 КМ 

18. Асфалтирање пута-„расадник“,наставак пута 

поред поште..............................................4.000 КМ 

19. Асфалтирање пута Доњи Увац према 

жељезничком мосту ..............................10.000 КМ 

20. Асфалтирање дијeлa Зубач-засеок Чолаковићи 

..................................................................10.000 КМ 

21. Асфалтирање пута у Горњој Обрвеној 

....................................................................5.000 КМ 

22. Асфалтирање пута „загробље“-„кућишта“ 

..................................................................15.000 КМ 

23. Асфалтирање паркинга и прилаза испред 

црквене куће у Рудом...............................5.000 КМ 

24. Асфалтирање дијела пута према гробљу 

Књегиња....................................................5.000 КМ 

25. Асфалтирање пута од Бијелог Брда према кући 

Мила Сташевића...................................10.000 КМ 

26. Бетонирање дијела пута Бован-Томићи-гробље 

....................................................................5.000 КМ 

27. Бетонирање пута (газних трака) према Златарима 

и Стргачима...........................................15.000 КМ 

28. Бетонирање стазе према кући Никитовић 

Љубинка.....................................................3.000 КМ 

29. Непредвиђени радови на асфалтирању путева у  

2021.години .....................................76.205,00 КМ 

30. Пут Рудо-Миоче (снимање трасе) 6.000,00 КМ 

31. Набавка камера за МУП РС ..........8.000,00 КМ 

32. Набавка пумпе за избацивање воде 20.000,00 КМ 
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33. Бетонирање Пут у Марићима ...... 3.000,00 КМ 

34. Ревизија пројекта водовод Мрсово – Мјесне 

заједнице- фаза 2..................................900,00 КМ 

35. Набавка контејнера за смеће..........5.000,00 КМ 

36. Адаптација водоводне цијеви на мосту у 

Рудом..................................................20.000,00 КМ 

37. Изградња обалоутврде у Бјељевинама 

.............................................................12.000,00 КМ 

            УКУПНО =418.877 КМ 

 

Б. Расходи за финансирање Општинске управе,  

корисника буџета  и  гранта:            

Скупштина општине 

- Расходи за бруто накнаде(изборна комисија) 

.............................................................. 2.700,00 КМ 

- Расходи за бруто накнаде скупштинским 

одборницима .................................... 33.500,00 КМ 

Општинска управа 

- Расходи за накнаде превоза на посао и са посла 

...............................................................9.000,00 КМ 

- Расходи за услуге рекламе, пропаганде и односа 

са јавношћу ........................................2.000,00 КМ 

ЈУ Центар за социјални рад 

- Расходи за накнаде превоза на посао и са посла 

...............................................................1.100,00 КМ 

ЈУ за туризам и спорт  

- Расходи по основу манифестација 16.000,00 КМ 

ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

- Расходи за отпремнине по колективном уговору 

............................................................. 3.480,00 КМ 

Локална развојна агенција  

- Расходи за накнаде превоза на посао и са посла 

...............................................................1.900,00 КМ 

 

ЈУ Информативни центар доо Рудо..........44.360,00 КМ 

Општинска борачка организација  Рудо  5.000,00 КМ 

Ватрогасно друштво Рудо ......................... 4.000,00 КМ 

      

                        УКУПНО : 123.040,00 КМ 

 

 

В. Расходи за финансирање или суфинансирање 

започетих/новихпројеката-резерва..........   65.000 КМ                   

 

           УКУПНО    606.917 КМ  

 

III 

Средства из тачке 1. нису распоређена кроз 

усвојени финансијски план Буџета за 2022.годину. 

Распоред средстава из тачке 1. унијеће се у Буџет 

општине Рудо за 2022.годину, Одлуком о усвајању 

ребаланса Буџета општине Рудо за 2022.годину. 

 

IV 

Прилог ове одлуке је Анализа нераспоређеног 

суфицита и намјенских неутрошених средстава општине 

Рудо за 2018. и 2019. годину  и сагласности 

Министарства финансија Републике Српске на 

расподјелу суфицита, број : 06.04/400-440-1/19 од 

18.04.2019.године и 06.04/400-426-1/20 од 

27.05.2020.године.  

 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-56/22 

Датум: 07. јул  2022.год.      ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

2.................................................................... 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), на приједлог Начелника општине Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној 07.07.2022.године, 

донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана 

капиталних инвестиција за 2022. годину 

 

 

Члан 1. 

У одлуци о усвајању Плана капиталних 

инвестиција за 2022. годину („Службени гласник 

општине Рудо: 6/22) у члану 1. ријечи „укупне 

вриједности 652.772 КМ“ мијењају се и гласе: „укупне 

вриједности 803.877 КМ. 

У тачки А) подтачка 1 ријечи „115.000 КМ“ 

мијењају се и гласе: „115.900 КМ“. 

Укупан износ тачке А) умјесто „202.072 КМ“ 

мијења се и гласи: „202.972 КМ“. 

У тачки Б) под ставком I) - Приједлози осталих 

пројеката“ врше се следеће измјене: 

Послије инвестиције са редним бројем 14 додају 

се инвестиције под редним бројевима 15, 16, 17 и 18 а 

које гласе: 

15.Набавка камера за МУП РС...........8.000 КМ  

16. Набавка пумпе за избацивање воде за потребе 

предузећа КП „Услуга“ а.д. Рудо....................20.000 КМ 

17. Набавка контејнера за смеће.......5. 000 КМ 

18. Адаптација водоводне цијеви на мосту у 

Рудом......................................................................20.000 КМ 

Укупан износ ставке I) умјесто „64.300 КМ“ 

мијења се и гласи: „117.300 КМ“. 

 

У ставци II) приједлози саобраћајне 

инфраструктуре послије инвестиције под редним бројем 

39, додају се инвестиције под редним бројевима 40, 41, 

42 и 43, а које гласе: 

 40. Непредвиђени радови на асфалтирању- 

реализацији Плана капиталних ивестиција за 2021. 

годину....................................................................76.205 КМ 

 41. Снимање трасе пута Рудо-Миоче 

(Борановићи)...........................................................6.000 КМ 

 42.Бетонирање пута у Марићима (МЗ 

Мокронози)..............................................................3.000 КМ 

 43.Изградња обалутврде у Бјељевинама 

................................................................................12.000 КМ 
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 Укупан износ ставке II) умјесто „386.400 КМ“ 

мијења сеи гласи: „483.605 КМ“. 

Члан 2. 

У члану 2. износ 652.772 КМ мијења се и гласи: 

„803.877 КМ“. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-57/22 

Датум: 07. јул  2022.год.      ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

3.................................................................. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 17. Одлуке о наградама и 

признањима(„Службени гласник општине Рудо“, брoj 

10/09 и 7/14)  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 07.07.2022. године, донијела је  

  

 

О Д Л У К У  

о додјели награда Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 Поводом празника и славе општине Рудо 12. 

Јули-Св.Апостоли Петар и Павле-Петровдан додјељује се 

„НАГРАДА МЛАДИМА ОПШТИНЕ РУДО“, и то: 

 - редовним студентима првог и другог циклуса 

студија на јавним високошколским установама са 

просјеком оцјена 9,00 и више: 

1. Јована Мијушковић 

2. Филип Ћиковић 

3. Анастасија Милинковић  

4. Радмила Станковић 

5. Кристина Спајић 

6. Зорана Жилић 

7. Ана Остојић 

8. Жељана Жилић 

 

- Ученику генерације ЈУ Средњошколски 

центар Рудо: 

1. Михаило Ристовић 

 

- ученицима генерације основних школа: 

1. Амила Омерагић -ОШ Рудо  

2. Ивана Мршевић -ОШ Бошко Буха 

Штрпци 

 

Награђеним студентима и ученицима генерације 

поред Награде додјељује се новчани износ: 

-студентима  по  800,00 КМ, 

-ученику генерације Средње школе  600,00 КМ и 

-ученицима генерације основних школа по 

400,00 КМ. 

 Награда се додјељује за постигнута изузетна 

остварења и остварене врхунске резултате у области 

образовања. 

 

Члан 2. 

 Додјељене награде и признања уручиће се на 

свечаној сједници Скупштине општине Рудо дана 

12.07.2022. године. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења, а 

објавиће се „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-58/22                                          
Датум: 07. јул  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:97/16, 36/19 и 61/21) 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 07.07.2022. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о набавци уџбеника 

 

Члан 1. 

Одобравају се средства за набавку уџбеника за 

ученике који похађају основну школу са сједиштем на 

подручју општине Рудо за школску 2022/2023 годину за: 

 - све ученике петог разреда, 

 - ученике од шестог до деветог разреда без 

једног или оба родитеља,  

 - ученике од шестог до деветог разреда чија су 

оба родитеља незапослена и  

 - ученике од шестог до деветог разреда чији су 

родитељи (родитељ) повратници у општину Рудо.  

 

Члан 2. 

Средства за ове намјене обезбиједиће се из 

буџета општине Рудо - са ставке 416 124 „текуће помоћи 

ђацима и студентима“, и иста ће бити дозначена 

основним школама  које су дужне спровести поступак 

набавке уџбеника.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-59/22    

Датум: 07. јул  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

5.................................................................. 
На основу члана 39. и 105. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19 и 61/21),  члана 36. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17, 8/17 
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и 8/21), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 07. 07. 2022. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ВИЗИЈЕ РАЗВОЈА МЈЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ РУДО  

 

I 

 Усваја се визија развоја мјесних заједница која 

обухвата принципе и моделе које ће користити савјети 

мјесних заједница кроз сарадњу са општином Рудо. 

 

II 

Сврха доношења визије мјесних заједница јесте 

унапређење рада мјесних заједница на простору општине 

Рудо. 

 

III 

Визија развоја мјесних заједница темељи се на 

следећим принципима: 

а) репрезентативност, одговорност, 

инклузивност, 

б) координација, транспарентност, 

в) професионалност и оспособљеност, 

г) независност и деполитизација, 

д) демократско одлучивање и партиципативност, 

 

IV 

 Визија развоја мјесних заједница спроводиће се 

кроз четири модела мјесних заједница: 

а) мјесна заједница као простор за заговарање и 

приступ управи, 

б) мјесна заједница као простор за пружање 

услуга становништву, 

в) мјесна заједница као простор за учешће 

грађана у процесу доношења одлука, 

г) мјесна заједница као друштвени центар 

 

V 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење  

за општу управу и друштвене дјелатности, у чијој 

надлежности је рад са мјесним заједницама. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику“ општине Рудо. 

 

Број:01-022-60/22               

Датум: 07. јул  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

6.................................................................. 
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 07. 

07.2022. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  Комисије за 

избор и именовања 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова Комисије за 

избор и именовања („ Службени гласник општине Рудо“  

број 1/21) у члану 1.став 1. умјесто досадашњег 

предсједника комисије Ћировић Велиборa за 

предсједника комисије именује се Ћировић Милован. 

За замјеника предсједника Комисије именује се 

досадашњи члан Пријовић Нинослав. 

Досадашњи замјеник предсједника Симић 

Жељко остаје члан комисије. 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-61/22   

Датум: 07. јул  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

одржаној дана 07.07.2022. године,донијела је 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА 

РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт ребаланса буџета општине Рудо 

за 2022. годину у износу 6.192.517,00 КМ, а кога чине: 

-буџетски приходи .....................  4.913.600,00 КМ 

-примици од отплате датих кредита из   

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

-остали примици .............................22.000,00 КМ 

-неутрошена средства револвинг фонда............    

...........................................................600.000,00 КМ 

-средства суфицита из 2018. године..................     

...........................................................587.084,00 КМ 

-средства суфицита из 2019. године..................       

.............................................................19.833,00 КМ 

 

Члан 2. 

Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за 

2022.године се ставља на јавну расправу која ће се 

обавити у времену од  08.07. до 14.07.2022.године. 

 

Члан 3. 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. Марић Славослав-предсједник 
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2. Тодоровић Маријан-члан 

3. Тешевић Зоран-члан 

4. Стикић Предраг-члан 

5. Ћувиза Горан-члан 

Члан 4. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 1.Нацрт ребаланса буџета општине за 2022. 

годину учини доступним јавности; 

 2.Прикупи све примједбе, мишљења и 

приједлоге у току јавне расправе; 

 3.Прати јавну расправу и даје информације о 

изнесеним приједлозима на јавној расправи; 

 4.Припреми извјештај о резултатима јавне 

расправе. 

 

Члан 5. 

 Радна група из члана 2. овог закључка ће 

учинити доступним Нацрт ребаланса буџета општине 

Рудо за 2022.годину, објављивањем на огласним таблама 

општине Рудо, достављањем истог правним и физичким 

лицима која то буду затражила, омогућавањем 

заинтересованима да изврше увид у исти, и давањем 

потребних објашњења.  

 

Члан 6. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге грађанима 

до 14.07.2022.године. 

 

Члан 7. 

 Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета 

општине Рудо за 2022. годину одржаће се 

14.07.2022.године са почетком у 10,00 часова у малој 

сали Дома културе Рудо. 

 

Члан 8. 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна 

група је дужна доставити Начелнику општине и 

Скупштини општине Рудо. 

 

Члан 9. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-013-68/22                                          
Датум: 07. јул  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

8.................................................................. 
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 

07.07.2022. године, донијела је  

  

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о техничко-материјалном 

стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и 

против-пожарне заштите на територији општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о техничко-материјалном 

стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и 

против-пожарне заштите на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-013-64/22 

Датум: 07. јул  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 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

07.07.2022. године, донијела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан  1. 

 

Обавезује се Начелник општине  да за следећу 

сједницу Скупштине припреми информација колико би 

средстава износило да се свим ученицима у основним 

школама обезбједе бесплатни уџбеници и ако то не буду 

огромна средства и ако то буде могао поднијети буџет да 

се у што краћем периоду изврши измјена и допуна 

Одлуке о набавци уџбеника за школску 

2022/2023.годину.   

 

Члан  2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-013-69/22 

Датум: 07. јул  2022.год .    ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

1......................................................................................................................................................................................................................... 
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 2022. годину 

 

I 

У табеларном прегледу Плана јавних набавки за 2022. годину, у диjeлу тачке 1. Услуге,  иза тачке 1.25, додају се нове тачке које гласе: 

Р. 

Бр. 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРНЈ 

ПРОЦИЈЕ

Њ. 

ВРИЈЕДН

ОСТ 

ПЛАНИР

АНА 

БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ПОКРЕ.ПО

СТ. 

ОКВ.ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ 

ИЗВОР 

ФИНА

НСИР. 

НАПОМЕНА 

1.26 

Снимање трасе пута 

Рудо-Кула ради израде 

УТУ и главног 

грађевинског пројекта 

7250000-5 5.110,00 5.150,00 
Директни 

споразум 

мај,  

2022 

јун,  

2022 
Буџет 

Средства ће бити 

обезбјеђена из 

капиталних 

инвестиција за 

2022.годину 

1.27 

Ревизија пројектне 

документације за 

водовод Мрсово-

Обрвена-општина Рудо 

71242000-6 

  
700,00 750,00 

Директни 

споразум 

мај,  

2022 

        јун,  

2022 
Буџет  

Средства ће бити 

обезбјеђена из 

капиталних 

инвестиција за 

2022.годину 

1.28 

Репрезентација-набавка 

књига у сврху 

репрезентације 

55500000-5 

 
2.500,00 2.600,00 

Директни 

споразум 

јун,  

2022 

јун,  

2022 
Буџет  

Средства ће бити 

обезбјеђена из 

капиталних 

инвестиција за 

2022.годину 

1.29 

Услуге копирања –

картица, омота списа и 

бројчаника 

79521000-2  300,00 400,00 
Директни 

споразум 

Мај 

2022 

Мај 

2022 
Буџет 

Средства ће бити 

обезбјеђена из 

капиталних 

инвестиција за 

2022.годину 

 
 

УКУПНО: 
 

8.610,00 8.900,00 
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II 

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

 

Број: 02-404-33/22               
Датум: 27. мај 2022.год.                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                      Драгољуб Богдановић.с.р. 

2....................................................................................................................................................................................................................... 

 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 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 2022. годину 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2022. годину, у дијелу тачке 3. Радови,  тачка 3.1 се мијења и гласи: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.1. 

Изградња, инвестиционо 

одржавање, зграда, 

објеката, набавка опреме и 

сл. 

 
396818,98 424.135,18 

   

Буџет 

511200 

Износ се мијења због 

непредвиђених радови 

по уговору број 02-404-

62/21 за асфалтирање 

локалних путева на 

подручју општине Рудо 

 
УКУПНО: 

 
362.508,70 424.135,18 

     
I  

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

 

 

Број: 02-404-35/22             

Датум:06.06.2022.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, 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 2022. годину 

 

 

I 

 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2022. годину, у дијелу тачке 2. Робе,  тачка 2.1 се мијења и гласи: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.1. Набавка  лож уља 09135000-4 13.710,00 16.040,70 
Конкурентски 

захтјев 

јун, 

 2022 

јул, 

 2022 

Буџет 

412216 
Е-АУКЦИЈА 

 
УКУПНО: 

 
44.396,00 51.943,32 

     
 

 

II 

 

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

 

 

Број: 02-404-36/22               

Датум:06.06.2022.год.                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                                  Драгољуб Богдановић.с.р. 
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4............................................................................................................................................................................................................ 
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 2022. годину 

 

I 

 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2022. годину, у дијелу тачке 3. Радови,   иза тачке 3.1.  додаје се нова  тачкa 3.2.  која гласи: 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

3.2. 

Изградња, инвестиционо 

одржавање-  

асфалтирање пута 

Стргачина-Дубац 

45233120-6 

 
53.235,00 52.531,00 

Конкурентски 

захтјев 

јул, 

 2022 

август, 

 2022 

Министарств

о за рад, 

социјалну 

политику 

расељених 

лица БиХ и 

Удружење 

грађана БиХ 

511231 

Донација : 

-Министарство за рад, 

социјалну политику 

расељених лица 

  - Удружење грађана 

Радојна Стргачина 

 
УКУПНО: 

 
53.235,00 52.531,00 

     
 

 

II 

  

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

 

Број: 02-404-44/22                                           

Датум:06.07.2022.год.               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                                  Драгољуб Богдановић.с.р. 
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5.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.21. Плана јавних 

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

услуге-одржавање локалних путева на подручју општине 

Рудо-санација путeва“ насипање пута Рудо-Кула (десна 

страна ријеке Лим). 

  

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  4.584,00 КМ 

(четирихиљадепетстотинаосамдесетчетири и 00/100 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.“ 

 

Број: 02-404-28-1/22 

Датум: 18.05. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                         Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.10. Плана јавних 

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

компјутерског материјала  за мај мјесец у 2022. години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  180,00 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.“ 

 

Број: 02-404-29/22           
Датум: 17.05.2022.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.2. Плана јавних 

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

канцеларијског материјала за мај мјесец у 2022. години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  495,00 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. 
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III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-30/22           
Датум: 17.05.2022.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 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.26. Измјене и допуне 

плана јавних набавки за 2022.годину, за набавку услуга:„ 

Набавка услуге-снимање трасе пута  Рудо-Кула ради 

израде УТУ и главног грађевинског пројекта. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  5.150,00 КМ (петхиљадастотинупедесет и 00/100 

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.“ 

 

Број: 02-404-31/22           
Датум: 27. 05. 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 1.27. Измјене и допуне 

плана јавних набавки за 2022.годину, за набавку услуга:„ 

Набавка услуге-ревизија пројектне документације за 

водовод Мрсово-Обрвена“. 

  

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  700,00 КМ (седамстотина и 00/100 КМ). 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са  ставке 

расходи за остале стручне услуге, економски код 412799. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-32/22     

Датум: 27. 05. 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 

 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   9/22      11.07.2022.                                  Страна   

 

13 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.28. Одлуке о 

измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 

2022.годину, за набавку:„ Набавка књига у сврху 

репрезентације“- Репрезентација. 

  

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  2.550,00 КМ (двијехиљадепетстотинапедесет и 

00/100 КМ). 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са  ставке 

остали расходи по основу репрезентације, економски код 

412949. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 
Број: 02-404-34/22  
Датум: 02. 06. 2022.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.1.  Плана јавних 

набавки и Одлуке о измјенама и допунама Плана јавних 

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

уља за грејну сезону 2022-2023. годину“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 13.710,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са ставке 

расходи по основу лож уља, економски код 412216. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и спровођењем е-аукције. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-34/21 од 14.06.2021.године. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

      

Број: 02-404-37/22                                                         

Датум: 08. 06. 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 1.4. Плана јавних 

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

услуга-хватање паса луталица, збрињавање истих у 

прихватилиште, ветеринарски преглед, храна и њега. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  1200,00 КМ за појединачни излазак на терене 

подручја општине Рудо. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са ставке 

расходи за услуге кафилерије, економски код 412223. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 
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Број: 02-404-38/22                                                         

Датум: 16. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 3.1. Плана јавних 

набавки за 2022.годину, за набавку робе и услуга: 

„Набавка камера и друге опреме и упутства за рад за 

видео надзор одлагања комуналног отпада“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  2.568,38 КМ, односно 3005,00 са ПДВ-ом. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са ставке 

расходи за изградњу, инвестиционо одржавање, зграда, 

објеката, набавку опреме и сл., економски код 511200 у 

складу са Одлуком о усвајању капиталних инвестиција за 

2022.годину, број 01-022-39/22 од 26.05.2022. године. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-39/22                                                         

Датум: 17. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 3.1. Плана јавних 

набавки за 2022.годину, за набавку радова:„ 

Асфалтирање локалних путева на подручју општине Рудо 

у 2022. години.“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 295.523,75 КМ 

(двјестодеведесетпетхиљадапетстотинадвадесеттри и 

75/100 КМ). 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са  ставке 

расходи за изградњу, инвестиционо одржавање, зграда, 

објеката, набавка опреме и сл. (путеви), економски код 

511200. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка и спровођењем е-аукције.. Критериј 

за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована рјешењем број:02-

020-34/21 од 14.06.2021. године. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-40/22                                                         

Датум: 27. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

15................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.2. Плана јавних 

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

канцеларијског материјала  за мај мјесец у 2022.години “. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  388,00 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. 
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III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

 

Број: 02-404-41/22                                                         

Датум: 28. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

16................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.10. Плана јавних 

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

компјутерског материјала  за јун мјесец у 2022. 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.“ 

 

Број: 02-404-42/22                                                         

Датум: 28. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.29. Одлуке о 

измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2022. 

годину за набавку услуге „копирања-картица, омота 

списа и бројчаника, економски код 511200 за „Набавку 

услуга фотокопирања за јун мјесец у 2022. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 36,00 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 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције.  

 

V 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

         

Број: 02-404-43/22                                                         

Датум: 28. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

18................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 
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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 3.2. Одлуке о измјенама 

и допунама Плана јавних набавки за 2022.годину, за 

набавку радова: „Асфалтирање локалног пута Стргачина 

– Дубац, микролокалитет Рижетке, општина Рудо“ 

  

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 45.500,00 КМ. (четердесетпетхиљадапетстотина и 

00/100 КМ). 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2022. годину са  ставке 

расходи за изградњу, инвестиционо одржавање-

асфалтирање пута Стргачина-Дубац, економски код 

511231. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског захтјева и спровођењем 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 oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

 

Број: 02-404-44/22                                                         

Датум: 06. 07. 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 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на:„Набавку услуге-

одржавање локалних путева на подручју општине Рудо-

санација путeва“-насипање пута Рудо-Кула (десна страна 

ријеке Лим), понуду је доставио следећи понуђач: 

 

1. KП „УСЛУГА“ АД Рудо, на износ од 

4.584,00  КМ без ПДВ-а, односно 5.363.28 

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 oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо.      

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-28-2/22                                                         

Датум: 18. 05. 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 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала  за мај мјесец у 2022. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“,  Рудо, на износ од  148,21  

КМ без ПДВ-а, односно 173,40 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 oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

Број: 02-404-29/22                                                         

Датум: 17. 05. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за мај мјесец у 2022. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ПДВ-а, односно 510,90 КМ са ПДВ-ом; ЗТР 

„Напредак“ Рудо , на износ од 436.67  КМ без 

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 oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-30/22                                                         

Датум: 17. 05. 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: Услугу „Снимање трасе 

пута Рудо-Кула (десна страна ријеке Лим) у сврху израде 

УТ услова и главног грађевинског пројекта“  понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. Агенција за геодетске послове „ГЕОПЛАН“ 

Вишеград,  на износ од 5110,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 5978,70 КМ са ПДВ-ом. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде, а на основу 

истраживања тржишта, утврђено је да приспјела понуда, 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са истим приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-31-2/22                                                         

Датум: 30. 05. 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-ревизија 

пројектне документације за водовод Мрсово-Обрвена,  

понуду је доставио следећи понуђач: 

1 „Гралекс“ д.о.о. Пале, на износ од 700,00  КМ 

без ПДВ-а, односно 819,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „Гралекс“ д.о.о. Пале испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем „Гралекс“ д.о.о. Пале, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 
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ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-32/22                                                         

Датум: 30. 05. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку књига у сврху 

репрезентације-Репрезентација“ понуду је доставио 

следећи понуђач: 

1. Међународни истраживачки институт за 

културу д.о.о. Брчко, на износ од  2.500,00  

КМ без ПДВ-а, односно 2.925,00 КМ са 

ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда Међународног истраживачког 

института за културу д.о.о. Брчко, испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем Међународни истраживачки институт за 

културу д.о.о. Брчко, приступи закључивању уговора. 

 

III 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

      

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-34/22                                                         

Датум: 03. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки број 

обавјештења 245-7-1-30-3-7/22 од 08.06.2022. године, а 

који се односи на: „Набавку лож уља за грејну сезону 

2022-2023. годину“ , понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево, на износ 

од  14.300,00  КМ без ПДВ-а, односно 

16.731,00  КМ са ПДВ-ом. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуда утврђено је 

да приспјела понуда „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево, 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да није заказивана е-аукција пошто је 

примљена само једна прихватљива понуда, него се 

поступак окончава у скалду са чланом 69. Закона о 

јавним набавкама . 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда  број: 02-

404-37/22 од 24.06.2022. године је саставни дио ове 

Одлуке. 

IV 

         Против ове Одлуке незадовољна страна има право 

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

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, а 

најмање у три примјерка. 

 

V 

         Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће се објавити у „Службеном гласнику општине Рудо“ и 

на веб страници општине Рудо. 

 

ПРИЛОГ: 

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

404-37/22 од 24.06.2022. године. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-37/22                                                         

Датум: 24. 06. 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), 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: Услугу „Набавка услуге –

хватање паса луталица, збрињавање истих у 

прихватилиште, ветеринарски преглед, храна и њега“  

понуду је доставио следећи понуђач: 

1. Јавно комунално предузеће „Глог“ Источни 

Стари Град, на износ од 1200,00 КМ без 

ПДВ-а за појединачни излазак на терен 

општине Рудо, односно 1.404,00 КМ са 

ПДВ-ом. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде, а на основу 

истраживања тржишта, утврђено је да приспјела понуда, 

испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са истим приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-38/22                                                         

Датум: 17. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на набавку камера, друге 

опреме и упуства за рад за видео надзор одлагања 

комуналног отпада понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „Tehnoklix“ д.о.о. Сарајево,  на износ од  

2.568,38 КМ без ПДВ-а, односно 3.005,00 

КМ са ПДВ-ом. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде понуђача, а 

на основу истраживања тржишта, утврђено је да 

приспјела понуда, испуњава све услове у складу са 

тендерском документацијом и да се са истим приступи 

закључивању уговора. 

 

III 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-39/22                                                         

Датум: 20. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који  се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за јун мјесец у 2022. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 387.27  КМ 

без ПДВ-а, односно 453,10 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 oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

ДОСТАВИТИ:  

1. Понуђачу,  

2. а/а   

 

Број: 02-404-41/22                                                         

Датум: 28. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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29................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала  за јун мјесец у 2022. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“,  Рудо, на износ од  139,32  КМ 

без ПДВ-а, односно 163,00 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   

 

Број: 02-404-42/22                                                         

Датум: 28. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку услуга 

фотокопирања  за јун мјесец у 2022. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 35.90  КМ 

без ПДВ-а, односно 42,00 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   

 

Број: 02-404-43/22                                                         

Датум: 28. 06. 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

31................................................................. 
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 помоћ у реализацији 

пројекта „Свим за Лим“ ,  Начелник општине Рудо,     

д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 
 

I 

  Одобравају се новчана средства у износу од  

230,00 КМ, на име помоћи  за завршетак пројекта „Свим 

за Лим“  одн. репарацију  опреме  ронилачког клуба UPA 

REEF RUDO , за чишћење корита ријеке Лим од смећа и 

стабала дрвећа . 

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ остале помоћи 

416-129“ , уплатити на рачун UPA  REEF RUDO, бр. 562-

006-8160697404 - 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: 02-40-76/22   
Датум: 8. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

32................................................................. 
На основу члана 19.став (1) тачка 4.Закона о 

систему јавних служби (Службени гласник Републике 

Српске број: 68/07 и 109/12) и  чл. 59.став (1)тачка 12. и   

82. став ( 3) Закона о локалној самоуправи (Службени 
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гласник Републике Српске, број : 97/16 , 36/19  и 61/21) , 

по  захтјеву   ЈУ Центар за социјални рад Рудо, број: 01-

530-271/22, Начелник општине Рудо,  д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о  унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста   ЈУ Центар за 

социјални рад  Рудо 

 

I 

   Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о  унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста   Јавне установе  Центар 

за социјални рад  Рудо, број:  01-530-271/22 од  10. јуна 

2022.године. 

II 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:  02-023-3/22        
Датум: 15. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

33................................................................. 
На основу члана 19.став (1) тачка 4.Закона о 

систему јавних служби (Службени гласник Републике 

Српске број: 68/07 и 109/12) и  чл. 59.став (1)тачка 12. и   

82. Став ( 3) Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник Републике Српске, број : 97/16 , 36/19  и 61/21) , 

по  захтјеву  КП „Услуга“а.д. Рудо, број: 02/3-177/22, 

Начелник општине Рудо,  д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у КП „Услуга“а.д.  

Рудо 

 

I 

   Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у КП „Услуга“а.д.  Рудо, 

број:  02/3-176/22 од  13. јуна 2022.године . 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:  02-023-2/22                                                    
Датум: 16. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

34................................................................. 
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 помоћ ЈЗУ Специјалне 

болнице за хроничну психијатрију Модрича ,  Начелник 

општине Рудо,  д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Одобравају се новчана средства у износу од  

300,00 КМ, на име помоћи  за побољшавање услова 

боравка пацијената у Специјалној болници за хроничну 

психијатрију Модрича, у којој бораве и пацијенти из 

општине Рудо. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ остале помоћи 

416-129“, уплатити на рачун ове болнице ,број: 

55530000157692-55 Нова 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: 02-40-88/22  
Датум: 22. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

35................................................................. 
На основу чл. 67. став (5) и 88. Статута општине  

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

и 8/21 ) , разматрајући захтјев за помоћ Црквене општине 

Штрпци а на предлог Комисије за вјерска питања 

Скупштине општине Рудо, Начелник општине д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  1.600,00 КМ,  на име помоћи Црквеној општини 

Штрпци , за обезбјеђење услова (припрему зидова)  за 

осликавање  фрески на зидовима Храма рођења Пресвете 

Богородице у Штрпцима. 

 

II                                    

Уплату наведених  средстава,  на рачун  Црквене 

општине  Штрпци, број: 562-006-8068131177– НЛБ 

банка, вршити  са позиције“ грантови вјерским 

организацијама-415-214“. 

 

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“. 

 

Бр. 02-40-91/22                                                                  
Датум: 27. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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36................................................................. 
На основу чл. 67. став (5) и 88. Статута општине  

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

и 8/21 ), разматрајући захтјев за помоћ  Црквене општине 

Рудо а на предлог Комисије за вјерска питања 

Скупштине општине Рудо, Начелник општине д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  1.600,00 КМ,  на име помоћи Црквеној општини Рудо, 

за  извођење радова на фасади храма Св.апостола Петра и 

Павла у Рудом. 

 

II 

Уплату наведених  средстава,  на рачун  Црквене 

општине Рудо, број:  562-006-806397792-28– НЛБ банка, 

вршити  са позиције “ грантови вјерским организацијама-

415-214“. 

 

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“. 

 

Бр. 02-40-91-1/22                                                              
Датум: 27. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

37................................................................. 
На основу чл. 67. став (5) и 88. Статута општине  

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

и 8/21 ) , разматрајући захтјев за помоћ Црквене општине 

Бијело Брдо а на предлог Комисије за вјерска питања 

Скупштине општине Рудо, Начелник општине д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу од  

1.600,00 КМ,  на име помоћи Црквеној општини Бијело 

Брдо, за  завршетак радова на изградњи парохијског дома 

поред  храма на Бијелом Брду. 

 

II 

Уплату наведених  средстава,  на рачун  Црквене 

општине Бијело Брдо, бр.562-006-80593151-38 –НЛБ 

банка, вршити  са позиције“ грантови вјерским 

организацијама-415-214“. 

 

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: 02-40-91-2/22                                                           
Датум: 27. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

38................................................................. 
На основу чл. 67. став (5) и 88. Статута општине  

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

и 8/21 ), разматрајући захтјев за помоћ Меџлиса исламске 

заједнице а на предлог Комисије за вјерска питања 

Скупштине општине Рудо, Начелник општине д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  1.000,00 КМ,  на име помоћи Меџлису исламске 

заједнице Рудо. 

 

II 

Уплату наведених  средстава,  на рачун  Меџлиса 

исламске заједнице, број:   562-006-8124224434.– НЛБ 

банка, вршити  са позиције“ грантови вјерским 

организацијама-415-214“. 

 

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“. 

 

Бр. 02-40-91-3/22                                                              
Датум: 27. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

39................................................................. 
На основу чл. 67. став (5) и 88. Статута општине  

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

и 8/21 ) , разматрајући захтјев за помоћ Црквене општине 

Миоче а на предлог Комисије за вјерска питања 

Скупштине општине Рудо, Начелник општине д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  1.000,00 КМ,  на име помоћи Црквеној општини 

Миоче, за трошкове опремања сале у црквеној кући  

неопходне за окупљања поводом  разних вјерских 

догађаја. 
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II                                           

Уплату наведених  средстава,  на рачун  Црквене 

општине  Рудо, број: 562-006806397792-28– НЛБ банка 

(са назнаком за Црквену општину Миоче), вршити  са 

позиције “ грантови вјерским организацијама-415-214“. 

 

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: 02-40-91-4/22                                                          
Датум: 28. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

40................................................................. 
На основу чл. 67. став (5) и 88. Статута општине  

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

и 8/21 ), разматрајући захтјев за помоћ Црквене општине 

Соколовићи а на предлог Комисије за вјерска питања 

Скупштине општине Рудо, Начелник општине д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  1.600,00 КМ,  на име помоћи Црквеној општини 

Соколовићи, за трошкове постављања плочица у 

црквеној сали и завршетак купатила у храму Св.мученика 

Јасеновачких у Соколовићима.  

 

II                                   

Уплату наведених  средстава,  на рачун  Црквене 

општине Рудо, број: 562-006806397792-28 -. НЛБ банка ( 

са назнаком за Црквену општину Соколовићи) , вршити  

са позиције “ грантови вјерским организацијама 415-

214“. 

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“. 

 

Бр.  02-40-91-5/22                                                  
Датум: 27. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

41................................................................. 
На основу чл. 67. став (5) и 88. Статута општине  

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

и 8/21 ) , разматрајући захтјев за помоћ Црквене општине 

Мокронози а на предлог Комисије за вјерска питања 

Скупштине општине Рудо, Начелник општине д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу од  

1.600,00 КМ,  на име помоћи Црквеној општини 

Мокронози, за  трошкове опремања сале за окупљање 

вјерника ( уградња плочица и остало) у парохијском дому 

у Мокронозима . 

 

II 

Уплату наведених  средстава,  на рачун  Црквене 

општине Штрпци, број: 562-006-8068131177-НЛБ  ( са 

назнаком за Црквену општину Мокронози), вршити  са 

позиције “ грантови вјерским организацијама-415-214“. 

 

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“. 

 

Бр. 02-40-91-6/22               
Датум: 28. јун 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

42................................................................. 
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник  општине Рудо“ број: 

4/17 , 8/17 и 8/21), 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 

220,00 КМ на име награда за учеснике  такмичења у 

прављењу славског колача  поводом обиљежавања Дана 

општине –Петровдана.  

 

II 

 Наведена средства, из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције   „ празници и манифестације 412-943“, 

исплатиће се преко благајне Општинске управе, у износу 

од : 

- 100,00 КМ - за освојено прво мјесто, 

-  70,00 КМ - за освојено друго мјесто, 

-  50,00 КМ -за освојено треће мјесто. 

 

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: 02-022-62/22                                                          
Датум: 11. јул 2022.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

1.................................................................. 
На основу члана 177. Пословника о раду 

скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 10/18),  након упоређивања изворника Одлуке 

Начелника општине Рудо број:02-40-78/21 од 

21.05.2021.године са текстом објављеним у „Службеном 

гласнику општине Рудо“ број:7/21, акти Начелника 

општине Рудо под редним бројем 11.Секретар 

Скупштине општине Рудо, д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о исправци техничке грешке у Службеном гласнику 

општине Рудо“ број 7/21 

 

 

1. У Службеном гласнику општине Рудо број: 7/21 у 

Одлуци број 02-40-78/21 од 21.05.2021.године  у 

члану 1. умјесто  „07.08.20215-09.08.2015.године“, 

треба да стоји „од 10-ог до 14-ог маја 2021. године.“, 

а текст: „у износу од 612,50 КМ“, брише се.  

2. У члану 2. умјесто тачака 1.,2.,3.,4. и 5. треба да 

стоји:  

1. Бранко Брадоњић (1407978793416)- 42,00 КМ, 

бр. рачуна 562-006-81234656-03 НЛБ 

2. Милорад Крсмановић (2612966133107)-42,00 

КМ, бр. рачуна 562-006-81268758-32 НЛБ 

3. Марко Жилић (0308984793418)-42,00 КМ, бр. 

рачуна 562-100-80210039-71 НЛБ. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо. 

 

 

Број:01-1-013-67/22  

Датум:06.07.2022.године                 СЕКРЕТАР  

                                                Скупштине општине Рудо 

                                         Зоран Ђуровић, дипл.правник с.р. 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

1.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-Одјељење за привреду, финансије, 

 просторно уређење и инспекцијске послове- 

Број: 03-372-5/22 

Датум: 05.07.2022.године 

 

 

О Г Л А С 

 

Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општине Рудо, на 

основу рјешења број 03-372-5/22 од 05.07.2022. године, 

извршило је у Регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број 4, књига бр. 

I упис промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице 

за управљање зградом у улици 12. јули број 6. Рудо, 

сљедећим подацима: 

Нови заступник Заједнице за управљање зградом у улици 

12. јули број 6. Рудо са даном овог уписа је Тешевић 

Зоран, умјесто ранијег Папоњак Борка. 

 

 

                 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                                             

                                       Марић Славослав, дипл.ецц с.р. 
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