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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година IX Рудо, 17. септембар  2015. године Број 9 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 165. Одлуке о 

комуналном реду  („Службени гласник општине Рудо“, 

број 7/14) и члана 34.Статута општине Рудо-пречишћени 

текст („Службени гласник општине Рудо“, број 5/13 и 

3/14), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 16.09.2015.године, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за заузимање јавних површина на 

подручју општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 (1) Овом одлуком утврђује се висина накнаде за 

заузимање јавних површина на подручју општине Рудо у 

складу са Одлуком о комуналном реду. 

 (2) Висина накнаде за привремено заузимање 

јавних површина одређује се према следећим 

критеријумима: 

1) зони у којој се јавна површина налази, 

2) врсти објекта, 

3) површини заузетог земљишта, 

4) временском раздобљу у којем се земљиште 

користи. 

 

Члан 2. 

 I (1)За постављање привремених објеката и 

киоска, накнада у мјесечном износу, износи: 

1. за четврту градску зону....................................2,00КМ/м
2 

2.за пету градску зону....................................1,80 КМ/м
2 

3.за шесту градску зону.....................................1,50 КМ/м
2
 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут 

    Бродар-Рудо-Увац ..........................................1,80 КМ/м
2 

5.за остало земљиште ....................................0,50 КМ/м
2 

    
(2)За привремено постављене објекте уз 

индивидуално-стамбене објекте, у којима се не обавља 

пословна дјелатност, накнада у мјесечном износу плаћа 

се 50% од утврђеног износа из става 1. у зависности од 

зоне. 

  

 II (1)За постављање тенди и љетних башти 

испред угоститељских и других сличних објеката 

наплаћује се мјесечно по 1 м
2
 тенде или љетне баште: 

1.за четврту градску зону....................................1,50 КМ/м
2
 

2.за пету градску зону..........................................1,20 КМ/м
2 

3.за шесту градску зону.......................................0,80 КМ/м
2 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут  

    Бродар-Рудо-Увац...........................................1,20 КМ/м
2
 

5.за остало земљиште.........................................0,50 КМ/м
2
 

   (2) За коришћење јавне површине ради 

задржавања подне платформе, као и других елемената 

љетне баште у периоду када се башта не користи, плаћа 

се 10% од утврђеног износа накнаде, с тим да такав 

начин привременог заузимања јавне површине може 

бити само у периоду од 15.октобра до 15.марта. 

 

 III За постављање свих врста тезги, штандова, 

столова, пултова, сталака и слично наплаћује се 

мјесечно по једној тезги: 

1.за четврту градску зону....................................30 КМ/ком 

2.за пету градску зону..........................................25 КМ/ком
 

3.за шесту градску зону.......................................15 КМ/ком
 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут 

   Бродар-Рудо-Увац .......................................25 КМ/ком 

5.за остало земљиште..........................................10 КМ/ком 

 

 IV За постављање једнодневних тезги или 

столова, накнада износи: 

1.за четврту градску зону...................................10 КМ/ком 

2. за пету градску зону......................................8 КМ/ком 

3. за шесту градску зону......................................5КМ/ком 

4.за  насељено мјесто Увац уз регионални пут  

    Бродар-Рудо-Увац............................................8КМ/ком 

5.за остало земљиште..........................................3КМ/ком 

 

 V За постављање фрижидера за сладоледе, 

расхладних витрина, апарата за кокице, пецива, 

електричних роштиља и слично, наплаћује се 

мјесечно по једном апарату, без обзира да ли је испод 

тенде или ван ње: 

1.за четврту градску зону...................................10 КМ/ком 

2.за пету градску зону............................................8 КМ/ком 

3.за шесту градску зону.........................................5 КМ/ком 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут 

    Бродар-Рудо-Увац ........................................8 КМ/ком
 

5.за остало земљиште..........................................3 КМ/ком 
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 VI За постављање забавних паркова 

наплаћује се мјесечно:  

1.за четврту градску зону...................................1,00 КМ/м
2
 

2.за пету градску зону.....................................0,80КМ/м
2
 

3.за шесту градску зону.......................................0,50КМ/м
2
 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут  

   Бродар-Рудо-Увац .......................................0,80КМ/м
2
 

5.за остало земљиште........................................0,30КМ/м
2 

 

 VII За постављање монтажно-демонтажних 

гаража, накнада мјесечно износи: 

1.за четврту градску зону.....................................0,30KM/м
2
 

2.за пету градску зону...........................................0,25КМ/м
2 

3.за шесту градску зону........................................0,20КМ/м
2
 

4.за насељено мјесто Увац уз регионални пут  

   Бродар-Рудо-Увац ..........................................0,30КМ/м
2 

5.за остало земљиште.......................................0,20КМ/м
2 

 

 VIII(1)За постављање рекламних паноа, 

билборда, туристичке сигнализације, накнада 

мјесечно износи: 

1. за површину до 2м
2
....................................10,00 КМ/ ком 

2. за површину преко 2 м
2
.............................20,00 КМ/ ком 

       (2)Уколико се постављање паноа, билборда и 

туристичке сигнализације одобрава на временски период 

дужи од 6 мјесеци, накнада мјесечно износи: 

1.за површину до 2м
2
.......................................5,00 КМ/ ком 

2.за површину преко 2м
2
...............................10,00 КМ /ком 

 

 IX За заузимање јавних површина које служе 

за остале сврхе, које нису наведене у претходним 

члановима, мјесечна накнада износи............0,01КМ/м
2
. 

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о висини накнаде за заузимање јавних површина 

на подручју општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/13). 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-022-36/15                                                                

Датум:16.септембар  2015. године               

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

2.................................................................... 
На основу члана 60. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник Републике Срепске“ број:71/12) и 

члана 34. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, брoj: 5/13 и 3/14), Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 16.09.2015. године,        

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за ангажовање добровољних 

ватрогасаца 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина накнаде и 

услови за њену исплату члановима Добровољне 

ватрогасне јединице Рудо, када учествују у гашењу 

пожара или спасавању људи и имовине. 

 

Члан 2. 

 Висина накнаде из члана 1.ове одлуке износи 

3,50 КМ по сату учествовања у акцијама а средства се 

исплаћују из средстава буџета општине Рудо. 

 

Члан 3. 

 Право на исплату накнаде из члана 1.ове одлуке 

имају чланови Добровољне ватрогасне јединице Рудо 

који нису у радном односу у Општинској управи Рудо, 

органима, организацијама, установама, предузећима, 

фондовима, заводима, агенцијама и слично, а 

финансирају се из буџета општина, градова, кантона, 

ентитета или буџета БиХ. 

 

Члан 4. 

 Чланови Добровољне ватрогасне јединице Рудо 

који су у радном односу у Општинској управи Рудо, 

органима, организацијама, установама, предузећима, 

фондовима, заводима, агенцијама и слично, а 

финансирају се из буџета општина, градова, кантона, 

ентитета или буџета БиХ, имају право на накнаду плате 

код послодавца. 

 

Члан 5. 

  Захтјев за исплату накнаде из члана 1.ове одлуке 

подноси се у року од 30 дана од дана извршене акције а 

путем Ватрогасног друштва Рудо. 

 Ватрогасно друштво Рудо је, у захтјеву дужно 

навести мјесто и време интервенције, попис ангажованог 

људства, сатницу ангажовања и приложити доказ о 

радном статусу добровољног ватрогасца. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-40/15                                                                

Датум:16.септембар  2015. године               

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р    

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

самоуправи („Службени гласник републике Српске“ 

број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 34. Статута 

општине Рудо- пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“, брoj: 5/13 и 3/14), члана 2. Одлуке о 

прихватању имовине на коришћење („Службени гласник 

општине Рудо“, брoj: 7/14), поступајући у складу са 

препорукама Министарства индустрије, енергетике и 

рударства у Влади Републике Српске број 05.03/312-80-

1/15 од 29.05.2015.године, Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је  
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О Д Л У К У 

о уступању имовине на коришћење 

 

Члан 1. 

            Општина Рудо  уступа на коришћење Полиестер 

Групи д.о.о. Прибој имовину која се налазила у посједу 

стечајног дужника ОДП „Рудопласт“ Увац-Рудо и која је 

одлуком одбора повјерилаца дата на бригу и старање 

општини Рудо до окончања парничног поступка који се 

води пред Окружним привредним судом Источно 

Сарајево под бројем 61 0 Пс 000453  09 Пс, ради 

покретања производње. 

 

Члан 2. 

 Полиестер Група д.о.о. Прибој ће предметну 

имовину ставити у функцију обављања привредних 

дјелатности ради запошљавања радника, исту 

заштитиити од даљег пропадања и о њој се старати са 

пажњом доброг привредника.  

Предметна имовина се уступа на коришћење 

Полиестер Групи д.о.о. Прибој без накнаде до окончања 

парничног поступка који се води пред Окружним 

привредним судом Источно Сарајево под бројем 61 0 Пс 

000453  09 Пс. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине да изврши 

примопредају и записнички преда имовину из члана 1. 

ове одлуке и проведе поступак уступања имовине на 

коришћење у складу са чланом 2. одлуке. 

 

Члан 4. 

Пословна документацију ОДП“Рудопласт“ Увац 

која је записнички преузета од стечајног управника ће се 

повјерити на чување у архиву Општинске управе Рудо. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-37/15                                                                

Датум:16.септембар  2015. године               

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р    

4.................................................................... 
На основу члана 30.  Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34.  Статута 

општине Рудо ("Службени гласник општине Рудо", број: 

5/13-пречишћени текст и 3/14), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 16.09.2015. године, 

донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   У   

o одобравању продаје покретне имовине прибављене 

путем  лицитације у поступку намирења 

потраживања за невраћене кредите за подстицај 

развоја локалне заједнице  

 

 

Члан  1. 

 Одобрава се продаја покретне имовине 

прибављене путем лицитације у поступку намирења 

потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја 

локалне заједнице; а која није могла да буде продата у 

претходним поступцима јавне продаје,нити путем 

непосредне погодбе  и  то: 

а)  Машина за израду бодљикаве жице „Wafios“,година           

     производње 1978,инв.број:00153 

б)  Машина за израду ексера велика„Wafios“,година  

      производње 1973,инв.број:00161 

в)   Машина за израду ексера средња„Wafios“,година  

      производње 1973,инв.број:00162 

 

Члан 2. 

 Наведена покретна имовина ће се продати као 

секундарна сировина  правном лицу регистрованом за 

откуп секундарних сировина, у висини тржишне цијене 

за откуп истих.  

 

Члан 3. 

Прије продаје наведене покретне ствари ће се 

исјећи и раставити на дијелове,у потребној мјери да исте 

буду даље неупотребљиве. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник 

општине Рудо. 

 

Члан  5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Број:01-022-38/15                                                                

Датум:16.септембар  2015. године               

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                      Велибор Ћировић.с.р     

5.................................................................... 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13 и 3/14) и 

члана 15.став 2. Одлуке о условима за одобравање 

кредита из средстава буџета општине Рудо за подстицај 

економског развоја ( Службени гласник општине Рудо“ 

број 1/12 и 9/13), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 16.09.2015. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању кредита КП „Услуга“ а.д.  Рудо из 

средстава буџета општине Рудо за подстицај 

економског развоја 

 

 

Члан 1. 

Одобравају се кредитна средства из буџета 

општине Комуналном предузећу „Услуга“ а.д.  Рудо Рудо 

за подстицај економског развоја општине Рудо у износу 

од 30.000,00 КМ. 
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Одобрена кредитна средства утрошиће се 

намјенски за исплату обавеза за порезе и доприносе  

Пореској управи Републике Српске. 

 

Члан 2. 

 КП „Услуга“ а.д. Рудо уз захтјев за одобравање 

средстава дужно је доставити следећу документацију: 

- потврду о регистрацији код надлежног суда и 

пореског органа у Републици Српској, 

- Статут, 

- одлуку о кредитном задужењу КП „Услуга“ а.д 

Рудо, 

- ОП образац, 

- рјешење о ЈИБ-у, 

- обавјештење од Републичког завода за 

статистику о разврставању дјелатности, 

- овјерену фотокопију личне карте директора, 

- Образложен захтјев који мора да садржи основне 

податке о намјени утрошка средстава структуру 

прихода и расхода за вријеме отплате кредита, 

 

Члан 3. 

 Обезбјеђење кредита биће мјеница. 

 

Члан 4. 

 Отплата кредита одређује се мјесечно у року од 

три године са грејс периодом од једне године. 

 

Члан 5. 

 Наведена кредитна средства одобравају се без 

камате а у случају неблаговремене отплате кредита 

зарачунаваће се и наплаћивати камата на износ дуга од 

6% на годишњем нивоу. 

 Накнада за обраду захтјева кредита је 1% од 

одобрених средстава. 

 Код пласмана средстава по овој одлуци банка не 

сноси ризик.  

 

Члан 6. 

 КП „Услуга“ а.д. Рудо је дужно да одобрена 

средства намјенски утроши и да иста уредно и на вријеме 

врти  у складу са овом одлуком и потписаним уговором. 

 

Члан 7. 

 Нова банка а.д.Бања Лука и КП „Услуга“ а.д. 

Рудо закључиће посебан уговор којим ће се ближе 

дефинисати узајамни односи између  Нове банке а.д. 

Бања Лука и КП „Услуга“ а.д. Рудо. 

 

Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-39/15                                                                

Датум:16.септембар  2015. године               

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р     
 

 

6.................................................................... 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 08.06.2015. године, донијела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Захтјеву Јавне установе за туризам и спорт Рудо 

за одобравање додатних средстава  за учешће ФК Рудо у 

вишем рангу такмичења не може се удовољити због 

недостатка средстава. Буџетом општине Рудо за 

2015.годину сва средства већ плаирана а  према 

реализацији буџета у досадашњем периоду неизвјесно је 

да ли ће се и када вршити ребаланс буџета општине Рудо. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-57/15                                                                

Датум:8. јуни  2015. године              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

 

7.................................................................... 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета 

 за период 01.01.-30.06.2015. године  

 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај  о  извршењу буџета  за 

период 01.01.-30.06.2015. године.  

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-85/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р     
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8.................................................................... 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о рјешавању управних 

предмета 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о рјешавању управних 

предмета  за период 01.01.-30.08. 2015. године.  

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-83/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић.с.р     

 

9.................................................................... 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о спровођењу Закона и 

других прописа из области заштите бораца, ратних 

војних инвалида и породица погинулих бораца 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о спровођењу Закона и 

других прописа из области заштите бораца, ратних 

војних инвалида и породица погинулих бораца. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-84/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р     

 

 

10.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду Републичке управе за 

геодетске и имовинско правне послове Подручне 

јединице Рудо  

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о раду Републичке 

управе за геодетске и имовинско правне послове 

Подручне јединице Рудо за период 1.1.-30.08.2015. 

године. 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-80/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

11.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Народна библиотека „Просвјета“  Рудо 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Народна библиотека „Просвјета“  Рудо за 

период 01.01.-30.06.2015. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-71/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р     

 



 

 

              „Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   9/15      17.09.2015.        Страна   

 

6 

12.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о упису ученика у школској 

2015/2016 години 

  

Члан  1. 

Усваја се Информација о упису ученика у 

школској 2015/2016. години. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-73/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

13.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Центар за социјални рад Рудо за период 

01.01.-30.06.2015. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-70/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

14.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Ватрогасног друштва Рудо 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Ватрогасног друштва Рудо  за период 01.01.-

30.06.2015. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-74/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

15.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ 

Рудо за период 01.01.-30.06.2015. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-76/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                 Велибор Ћировић.с.р    

16.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Информативни  центар Рудо 
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Члан  1. 

            Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословањуЈУ Информативни центар Рудо за период 

01.01.-30.06.2015. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-75/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                 Велибор Ћировић.с.р    

17.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

КП „Услуга“ Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању КП „Услуга“ Рудо за период 01.01.-

30.06.2015. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-78/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                 Велибор Ћировић.с.р    

18.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Општинске борачке организације Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Општинске борачке организације Рудо за 

период 01.01.-30.06.2015. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-69/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

19.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ за туризам и спорт Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ за туризам и спорт  Рудо за период 01.01.-

30.06.2015. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-79/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                  Велибор Ћировић.с.р    

20.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ ЦКПД „Просвјета“  Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Центар за културно просвјетну дјелатност 

„Просвјета“  Рудо за период 01.01.-30.06.2015. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-72/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р     
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21.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Општинске организације Црвеног крста Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Општинске организације Црвеног крста Рудо 

за период 01.01.-30.06.2015. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-013-77/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

22.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације  о стању у области 

запошљавања и релизацији Програма запошљавања  

на подручју општине Рудо за 2015. годину 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о стању у области 

запошљавања и релизацији Програма запошљавања  на 

подручју општине Рудо за 2015. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-013-82/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р     

23.................................................................. 
  На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације  о стању у области ловства 

 на територији општине Рудо 

Члан  1. 

Усваја се Информација о стању у области 

ловства на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-68/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р    

24.................................................................. 
  На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације  о стању у области риболова 

 на територији општине Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о стању у области 

риболова  на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-81/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р     

24.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације  о стању у области 

телекомуникација на подручју општине Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о стању у области 

телекомуникација  на подручју општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-86/15                                                                

Датум:16.септембар 2015. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р     
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    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1.................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 49. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 

пречишћени текст) Начелник општине,    д  о  н  о  с  и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Центар 

за социјални рад Рудо, за мјесец март 2015. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 400,00 КМ, са 

конта 412959 – Остали расходи по судским рјешењима 

(400,00 КМ) на котно 412762 – Расходи за услуге 

вјештачења (400,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-5/15 

Датум: 06.07.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

2.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине, 

 д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец април 2015. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 13.961,20 

КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката (686,55 КМ) на конто 511322 – Издаци за 

набавку рачунарске опреме (686,55 КМ – Набавка 

рачунара), са конта 372200 – Буџетска резерва (7.491,60 

КМ) на конто 416126 – Текуће помоћи породици, дјеци и 

омладини (7.491,60 КМ - 4.279,40 КМ ОШ „Рудо“ и 

3.212,20 КМ ОШ „Бошко Буха“ за набавку књига) и са 

конта 378800 – Неутрошена средства револвинг фонда 

(5.783,05 КМ) на конто 511397 – Издаци за набавку 

осталих постројења и опреме (5.783,05 КМ 

Суфинасирање пројекта „Смањење сиромаштва путем 

задружног удруживања“).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-4/15 

Датум: 06.07.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

3.................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним 

набавкама       ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и 

члана 49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст     ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се 

односи на пружање услуге „Санација пута Гојава-

Вилотићи од послиједица елементарних непогода“, 

поступак се водио са СЗГР „Д&С“, Миоче. 

 

Члан 2. 

Након завршених преговора и достављене 

понуде од стране СЗГР „Д&С“ Миоче,на  износ од 982,80 

КМ,  утврђено је да понуђач СЗГР „Д&С“,Миоче, 

испуњава све услове и да се са истм закључи уговор. 

 

Члан 3. 

Против ове одлуке незадвољна 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. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број: 02-404-17/15 

Датум: 03.07.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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4.................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14), члана 

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) и 

члана 13. Правилника о јавним набавкама роба,услуга и 

радова („Службени гласник општине Рудо“ број: 1/15 и 

8/15), 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 2015.годину, за набавку радова : 

„Асфалтирање локалних путева на подручју општине 

Рудо у 2015.год.“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 184.405,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину са ставке 

одржавање, реконструкција и адаптација зграда и 

објеката, економски код 511200 и срадства донација у 

износу од 24.000,00 КМ. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка..Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Ријешењем број: 

02-111-1308/12 од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 

09.06.2014.год. 

 

V 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-19/15 

Датум: 15.07.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

 

5.................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 

49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке „Санација-

насипање локалних путева на  

подручју општине Рудо 

 

 

Члан 1.  

Поништава се конкурентски поступак јавне 

набавке „Санација-насипање локалних путева на 

подручју општине Рудо“ бр. 02-404-18/15 од 

01.07.2015.године. 

 

Члан 2. 

Поступак јавне набавке се поништава сходно 

члану 69.став2 тачка д) ЗЈН – ни једна од примљених 

понуда није прихватљива. 

 

Члан 3. 

У поступку јавне набавке „Санација-насипање 

локалних путева на подручју општине Рудо“ понуде су 

доставили слиједећи понуђачи: 

1. „Оморика“ а.д., Вишеград 

2. „Сила“ д.о.о., Рудо 

3. СЗГР „Д&С“, Рудо 

4. ЗГР „Марко“, Рудо 

 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да понуде „Оморика“ а.д., Вишеград, „Сила“ 

д.о.о.,Рудо и ЗГР Марко, Рудо нису прихватљиве из 

разлога што не испуњавају услове из тендерске 

документације и то: 

- Понуда „Оморика“ а.д., Вишеград, није прихватљива из 

разлога што у образцу за достављање понуда „Изјава 

понуђача“ није попуњен дио „Попис достављених 

докумената и анекса, са називом истих“. 

- Понуда „Сила“ д.о.о., Рудо, није прихватљива из разлога 

што Изјава о испуњености услова из члана 45. Закона о 

јавним набавкама није овјерена од стране надлежног 

органа. Није попуњен дио „Попис достављених 

докумената и анекса, са називом истих“,из образца за 

достављање понуда. 

- Понуда ЗГР „Марко“, Рудо није прихватљива из разлога 

што понуда није чврсто увезана, странице нису 

нумерисане, није попуњен дио „Конктакт особа“ у 

образцу за достављање понуда и „Попис достављених 

докумената и анекса, са називом истих“ у Изјави 

понуђача. 

Понуда СЗГР „Д&С“, Рудо, није прихватљива из 

разлога што цијена понуде прелази висину средстава 

предвиђених за предметну набавку. Предвиђена средства 

за реализацију набавке су: 25.385,00 КМ без ПДВ-а, а 

понуђена цијен понуђача СЗГР „Д&С“, Рудо износи 

32.533,00КМ без ПДВ-а. 

 

Члан 4. 

Записник о оцијени понуда број: 02-404-18/15 

20.07.2015.годие је саставни дио ове Одлуке. 
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Члан 5. 

Против ове одлуке незадвољна страна има право 

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

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број: 02-404-18/15 

Датум: 21.07.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

6.................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

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 1.7. Плана јавних 

набавки за 2015.годину,за набавку услуга: „Санација – 

насипање локалних путева на подручју општине Рудо,“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 25.385,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину са ставке 

расходи за одржавање осталих објеката (путеви), 

економски код 412520. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвотеног  поступка. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Ријешењем број: 

02-111-1308/12 од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 

09.06.2014.год. 

 

V 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-20/15 

Датум: 30.07.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

7.................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 

49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем отвореног 

поступка, објављеном не Порталу јавних набавки 

бр.:245-1-3-9-3-13/15 од 16.07.2015.год. и Службеном 

листу бр.: 57/15 од 20.07.2015.год, а који се односи на  

„Асфалтирање локалних путева на подручју општине 

Рудо у 2015.години“, понуде су доставили слиједеће 

понуђачи: 

1. „Романијапутеви“ а.д. Соколац, на износ од 

215.519,85 КМ са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа  понуде утврђено је 

да приспјела  понуђа испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем 

„Романијапутеви“ а.д., Соколац  приступи закључивању 

уговора. 

 

Члан 3. 

Против ове одлуке незадвољна 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. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-19/15 

Датум: 07.08.2015.год.      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

 8.................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 

49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
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Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка поступка, објављеном не Порталу јавних 

набавки бр.:245-7-2-10-3-14/15 од 04.08.2015.године, а 

који се односи на  „Санација  - насипање локалних 

путева на подручју општине Рудо“, понуде су доставили 

слиједеће понуђачи: 

1. „Сила“ д.о.о., Рудо 

2. СЗГР „Д&С“, Рудо 

3. ЗГР „Градња“, Рудо 

4. ЗГР „Марко“, Рудо  

 

Члан 2. 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да понуде СЗГР „Д&С“,Рудо,ЗГР „Градња“, 

Рудо и ЗГР „Марко“, Рудо нису прихватљиве из разлога 

што не испуњавају услове из тендерске документације и 

то: 

-Понуда „Д&С, Рудо“ , није прихватљива из слиједећих       

разлога: 

- листови понуде нису правилно нумерисани ( задње 

двије странице нумерисане су истим бројем 14) и 

парафирани од стране овлашћених лица како је то 

прописано тачком 6.2.ТД. 

-није достављена копија понуде како је тражено тачком 

6.3. ТД. 

- Понуда „ЗГР „Градња“, Рудо, није прихватљива из 

слиједећих разлога: 

-понуда није чврсто увезана на начин да се онемогући 

накнадно вађење или уметање листова. Листови понуде 

нису нумерисани и парафирани како је прописано тачком 

6.2. ТД. 

- није достављена изјава понуђача са којим  банкама 

послује. 

-у образцу за достављање понуде „Изјава понуђача“ није 

попуњен дио: Попис достављених докумената и анекса 

са називом истих. 

- није достављена копија понуде како је тражено тачком 

6.3. ТД. 

      3.  Понуда ЗГР „Марко“, Рудо, није прихватљива из 

слиједећих разлога: 

-понуда није чврсто увезана на начин да се онемогући 

накнадно вађење или уметање листова.  Листови понуде 

нису парафирани како је прописано тачком 6.2. ТД. 

- није достављена изјава понуђача са којим  банкама 

послује. 

-у образцу за достављање понуде „Изјава понуђача“ није 

попуњен дио: Попис достављених докумената и анекса 

са називом истих. 

- није достављена копија понуде како је тражено тачком 

6.3. ТД. 

-нису попуњене све рубрике о образцима 

„Спецификација-образац за цијену понуде“ и то:МЗ 

Штрпц тачка 1.2. подтачка 1.2.3. и МЗ Бијело Брдо тачка 

4. подтачка 4.3.  

 

Члан 3. 

Комисија је извршила вредновање понуде 

„Сила“ д.о.о., Рудо, и констатовала да понуда у 

потпуности испуњава све услове предвиђене тендерском 

документацијом, те је на основу критерија најниже 

цијене, прихваћена понуда „Сила“ д.о.о., Рудо, са 

понуђеном цијеном у износу од 29.272,23 КМ са 

обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 4. 

Записник о оцијени понуда број: 02-404-20/15 од 

14.08.2015.годие је саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Против ове одлуке незадвољна страна има право 

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

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број: 02-404-20/15 

Датум: 19.08.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

9....................................................................                                                                                                            
 На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), разматрајући 

захтјев  Мирољуба Божовића  из Божовића, општина 

Рудо, за накнаду трошкова превоза  дјеце –ученика, 

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  200,00 КМ мјесечно, Мирољубу Божовићу из 

Божовића, на име трошкова превоза дјеце-ученика  ОШ 

„Бошко Буха“ Штрпца , на релацији Божовићи-Штрпца, а 

због непостојања организованог превоза ученика на овој 

релацији. 

II 

           Средства из тачке  I ове одлуке, исплаћиваће се 

мјесечно , за период 01.09.2015.године до 

15.06.2016.године.                                                                                                                                                                                       

III 

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „остале помоћи 

појединцима “ (416-129) и уплатити на рачун именованог 

, бр.562-100-80181838-90 , отворен код Развојне банке. 

 

IV 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

V 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број: 02-40-137/15 

Датум: 08.09.2015.год.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

               Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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10................................................................. 
На основу чл. 43. став 1. алинеја 5. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ), 

разматрајући захтјев ЈП „Информативни центар“ Рудо , 

за помоћ у обезбјеђењу средстава за санирање штете на 

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

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Јавном предузећу „Информативни центар“ Рудо, 

одобравају  се  новчана средства, у износу од  695,00 КМ, 

на име отклањања штете на предајнику ,узроковане 

временским непогодама. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције „ елементарне 

непогоде“( конто 416-126 ) уплатити на рачун ЈП 

„Информативни центар“ Рудо,  бр.562-006-00002928- 50, 

отворен код НЛБ Развојна 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: 02-40-107/15 

Датум: 16.06.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

11................................................................. 
 На основу чл. 43. став 1. алинеја 5. и 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ), 

поводом одласка Зоране Митровић, из Рудог, на 

Специјалну олимпијаду за лица са посебним потребама, 

Начелник општине Рудо , д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Зорани Митровић из Рудог, одобравају  се  

новчана средства, у износу од 500,00 КМ, на име  путних 

трошкова одласка на „ Специјалну оломпијаду за лица са 

посебним потребама“, која се одржава у Лос Анђелесу , у 

периоду од 21.07. до 04.08.2015.године.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције „буџетска 

резерва“, исплатити готовински- из благајне општине. 

 

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: 02-40-124/15 

Датум: 17.07.2015.год.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

12..................................................................  
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) ,разматрајући 

захтјев  за додјелу новчане помоћи, Српске православне 

парохије руђанске  бр.43/15 , Начелник општине              

д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

Српској православној парохији руђанској,  

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу од 

900,00 КМ , на име помоћи  за адаптацију мокрог чвора 

код објеката цркве на Паштан Брду. 

 

II 

Уплату средстава, на рачун  трговинске радње 

„Варда“  Рудо бр.562-006-00000103-86 (Развојна банка 

БЛ), извршити   са позиције „буџетска резерва“. 

 

III 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије ,просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 
Број: 02-40-126/15 

Датум: 16.09.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

13..................................................................  
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) разматрајући 

захтјев  Кемала Ваљевчића, из села Вити Граб ,општина 

Рудо ,за рјешавање проблема водоснадбјевања, а на 

предлог Комисије за спровођење поступка додјеле 

помоћи избјеглим и расељеним лицима, 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 500,00 КМ , на име помоћи мјештанима села Вити 

Граб , општина Рудо,  за рјешавање проблема 

водоснадбјевања овог села. 
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II 

Уплату средстава извршити  на рачун  Горана 

Ћувизе , предсједника Савјета МЗ Сетихово, 

бр.5620068123175476 - НЛБ Развојна банка а са позиције 

„текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима- 416-

123“. 

III 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије , просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број: 02-40-116/15 

Датум: 20.07.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

14..................................................................  
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 98/13), разматрајући 

захтјев ученика IX  разреда  Основне школе Рудо, за 

новчану помоћ за организацију екскурзије , 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 1000,00 КМ, на име трошкова организације екскурзије 

у Требиње, за ученике IX разреда Основне школе Рудо. 

 

II 

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „416-129“ (текуће 

помоћи) и уплатити на рачун Синдикалне организације 

ЈУ Основан школа Рудо ,бр.562-006-00002932-38, 

отворен код Развојне банке. 

 

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: 02-40-144/15 

Датум: 16.04.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

15.................................................................. 
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) разматрајући 

захтјев  Раифа и ВахидаЗулчића, из села Ковиоц (МЗ 

Сетихово),општина Рудо ,за рјешавање проблема 

водоснадбјевања, а на предлог Комисије за спровођење 

поступка додјеле помоћи избјеглим и расељеним лицима, 

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 500,00 КМ  на име помоћи мјештанима села Ковиоц 

(МЗ Сетихово) , општина Рудо,  за рјешавање проблема 

водоснадбјевања овог села. 

 

II 

Уплату средстава извршити  на рачун Вахида 

Зулчића из села Ковиоц, бр.137-470-60003678-53 („Моја 

банка“), са позиције „текуће помоћи избјеглим и 

расељеним лицима“ ( 416-123). 

 

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: 02-40-100/15 

Датум: 08.07.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

16.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

Бр.02-404-23/15 

Дана: 09.09.2015.године 

 

             На основу чл. 43. тч.5 . и чл. 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи  (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05 , 118/05 и  98/13), разматрајући 

захтјев Јавне установе за туризам и спорт  Рудо бр.66-

42/15 од 31.08.2015.године, Начелник општине  Рудо 

доноси: 

О Д Л У К У 

 

I 

 Даје се сагласност  Јавној установи за туризам и 

спорт Рудо да, Савјету  МЗ Стргачина , дозволи 

кориштење покретног понтона у Стргачини , за потребе 

реализације пројекта „Интеракција и локални развој у 

заједницама три општине Горњедринске регије 2014-

2017.године“, а у циљу обезбјеђења инфраструктуре за 

камп „Стргачина“. 

 

II 

 Јавна установа за туризам и спорт Рудо, дужна је  

са привременим корисником  ове имовине, регулисати 

начин њеног кориштења одн. домаћинског  газдовања и 

њеног несметаног кориштења за потребе пристајања 

брода  „Водени ћира“. 

           

III 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

ДОСТАВИТИ :                 

1.Јавна установа за туризам и спорт                                    

2.  а/а          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ                                                                             

                                        Рато Рајак, дипл.инг.арх.                                                                          



 

 

              „Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   9/15      17.09.2015.        Страна   

 

15 

САДРЖАЈ: 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 

1. Одлука о висини накнаде за заузимање јавних површина на подручју општине Рудо,   1 

2. Одлука о одређивању висине накнаде за ангажовање добровољних вартогасаца,    2 

3. Одлука о уступању имовине на коришћење,        3 

4. Одлука о одобравању продаје покретне имовине прибављене путем лицитације у  поступку  

5. намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја       3 

6. Одлука о одобравању кредита КП „Услуга“ а.д. Рудо из средстава буџета општине Рудо за подстицај 

7.  економског развоја,           3 

8. Закључак по захтјеву ЈУ за туризам и спорт Рудо за одобравање додатних средстава ,   4  

9. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Рудо за период  01.01.-30.06.2015. год,  4 

10. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо   5 

11. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању ЈУ Народне библиот. „Просвјета“ Рудо, 5 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању ЈУ за туризам и спорт Рудо,   5 

13. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању. ЈУ Центар за социјални рад Рудо,  5 

14. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо,  6 

15. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању ЈП Информативни центар Рудо,  6 

16. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању КП „Услуга“ а.д. Рудо,   6 

17. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању Ватрогасно друштво Рудо,   6 

18. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању Општинска борачка орган. Рудо,  6 

19. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању ОО Црвеног крста Рудо,   7 

20. Закључак о усвајању Информације о упису ученика школској 2015/2016 години,    7 

21. Закључак о усвајању Информације о рјешавању управних предмета,     7 

22. Закључак о усвајању Информације о спровођењу законских и других прописа из  области заштите  

бораца, РВИ и породица погинулих бораца,        7 

23. Закључак о усвајању Информације о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове,  

подручна јединица Рудо,           8 

24. Закључак о усвајању Информације о стању у области ловстава на територији општине Рудо,   8 

25. Закључак о усвајању Информације о стању у области риболова на територији општине Рудо,   8 

26. Закључак о усвајању Информације о стању запослености на територији општине Рудо,    8 

27. Закључак о усвајању Информације  о стању у области телекомуникација на подручју општине Рудо  8 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (ЈУ Центар за социјални рад Рудо)   9 
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