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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XX Рудо, 24. март  2016. године Број 2 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1....................................................................  
На основу члана 21.став 2. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ 

број 124/11), члана 34. Статута општине Рудо 

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

члана 115. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

17.03.2016.године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Програма обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње у 2016. 

гoдини 

 

Члан  1. 

   Усваја се Програм обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње у 2016. 

гoдини. 

             Саставни дио ове одлуке је Програм обављања 

комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње у 2016. години. 

 

Члан  2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-14/16        

Датум: 17. март 2016.год.  

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

 

 

На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 124/11) , члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник Скупштине 

општине Рудо“, број 5/13 и 3/14),  члана 6. Одлуке о 

комуналном реду  на подручју општине Рудо  ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 7/14), 

Скупштина општине Рудо  на сједници одржаној  дана 

17.03.2016. године, донијела је 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М 

ОБАВЉАЊА  КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ   У  2016. 

ГОДИНУ 

 

 У В О Д 

 У складу са одредбама  Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 124/11), Скупштина општине обезбјеђује 

организовано обављање комуналних дјелатности  које 

спадају у дјелатности од посебног  друштвеног интереса.   

 У складу са  одредбама члана 21.  Закона о 

комуналним  дјелатностима постоји обавеза израде и 

усвајања Програма  обављања наведених дјелатности , па 

је на основу истог, а у складу са чланом 6. Одлуке о 

комуналном реду  на подручју општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 7/14), сачињен овај 

Програм. 

 Програмом обављања  комуналних дјелатности 

заједничке комуналне потрошње   у  2016. години 

утврђује се: 

- Обим и квалитет одржавања појединих 

комуналних објеката  и уређаја и обављање 

комуналних  услуга 

-  Висина потребних средстава за реализацију 

програма и распоред средстава за сваку 

дјелатност посебно и по намјенама  

- Мјере за спровођење програма. 

 

 ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

- Одржавање чистоће  на јавним површинама, 

- Одвођење атмосферских  и других вода са јавних    

   површина, 

- Одржавање јавних површина, 

- Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу 

- Одржавање  јавне расвјете, 

- Обављање  хигијеничарске службе 

- Обављање услуга  декорације градског насеља за  

   вријеме значајних догађаја, 

- Одржавање споменика,  

- Дјелатности зоохигијене. 
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 СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Средства за обављање комуналних дјелатности 

заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из : 

- комуналних  накнада, 

- дијела накнада за коришћење добара од општег  

   интереса, 

- дијела пореза прихода од пореза на непокретности, 

- дијела накнаде за дате концесије. 

 

I -  ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА У ГРАДУ 
1.1 Чишћење градских улица путем ручног метења, као и   

пражњење уличних корпи и одвоз  до најближе посуде 

за смеће вршиће се у зависности од зона у којима се 

улица налази.   

 

Чишћење  саобраћајних  површина  у граду  вршиће  

радници  КП “Услуга“ Рудо. 

 

Седмични распоред чишћења улица које се налазе у  

ужем центру града чисте се према следећем распореду: 

Укупна површина 43457 m2 x 0,010 КМ= 434,57 КМ 
 

Улице које се чисте једном седмично 

    Укупно: 7439 m2 x 0,010 КМ/m2 = 74,39 КМ   

                

Планиране услуге  трају од 01.04.2016.до 

30.11.2016.године односно 35 седмица.  

Годишњи план износи  509  КМ x 35 седмица =  

17. 815 КМ 

 

1.2.  Пражњење уличних корпи са сакупљањем смећа  

у зимском периоду дуж улица  и то у периоду  од 

01.01.2016. до 31.03.2016. године и од 01.12.2016. 

до 31.12.2016. године односно  18  седмица.  

       Укупна површина  за чишћење  је 50 896 m2. 

 Годишњи план износи  50 896 m2 x 0,005 КМ x 

18 =  4. 580,64 КМ 

 

УКУПНО: 17. 815КМ + 4. 580,64 КМ = 22.395.64 КМ 

 

II - ПРАЊЕ  АСФАЛТНИХ  ПОВРШИНА 

 Прање улица у градском насељу Рудо вршиће се 

цистерном за воду или преко хидраната , зависно од 

економичности. Прање саобраћајних површина вршиће 

се у  периоду од 15.04. 2016.  до 30.11. 2016. године ако 

то временски услови   дозвољавају (температура ваздуха 

изнад 5°Ц). Прање улица   вршило  би КП „Услуга“ Рудо 

и   радници  Ватрогасног  друштва, гдје  не постоје  

хидранти. 

Напомена:  Прање саобраћајних површина вршити  по 

потреби, без обзира на локацију улице и категорију.  

Надлежни  општински орган   ће оцијенити  степен 

запрљаности  улица и  дати налог за прање .  

Назив улице Повр

шина  

m2 

Бр.пр

ања 

Укупн

о m2 

Јединична 

цијена са 

ПДВ-ом 

КМ/m2 

Трг слободе 1330 3 3990 0,04 

Соколовића  

улица 

213 3 639 0,04 

Бакаревића 

улица 

214 3 642 0,04 

Ре

д 

Б

р. 

Улица П У С Ч П m2 ∑m2 Јединич.

цијена 

са ПДВ 

КМ/м2 

1. Трг 

слободе 

+ + + + + 133

0 

6650 0,010 

2. Соколов

ића 

улица 

+ + + + + 213 1065 0,010 

3. Бакарев

ића  

улица 

+ + + + + 214 1070 0,010 

4. Ђ.Д.Д. 

Михајло

вића 

+   +  427

0 

8540 0,010 

5. Улица 

палих 

српских 

бораца 

+  +   202

4 

4048 0,010 

6. Улица 

вожда 

Карађор

ђа 

Петрови

ћа 

 +   + 301

2 

6024 0,010 

7. Улица 

Милоша 

Обилића 

+  + +  136

4 

4092 0,010 

8. Улица  

цара 

Душана 

+  +   253

0 

5060 0,010 

9. Улица 

краља 

Петра I 

ослобод

иоца, до 

цркве 

 + + + + 172

7 

6908 0,010 

Ред

бр. 

Улица П У С Ч П m2 Једин.ци

јена са 

ПДВ 

КМ/м2 

1. Улица 

видовданска 

+     678 0,010 

2. Улица 

крагујевачка 

 +    297

0 

0,010 

3. Улица 

светосавска 

  +   405 0,010 

4. Улица  

Милоша 

Видаковића 

   +  136

4 

0,010 

5.  Улица проте 

Славка 

Поповића 

    + 128

2 

0,010 

6. Улица  Први 

мај 

+     240 0,010 

7. Улица 12. 

Јули 

  +   500                         0,010 
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Улица М. 

Обилића 

1364 3 4092 0,04 

Улица  вожда 

Карађорђа П. 

3012 3 9036 0,04 

Улица Ђ.Д.Д. 

Михаиловића 

4270 3 12810 0,04 

Улица краља 

Петра  I (од  

Милоша В. 

доул.Росуље) 

2645 3 7935 0,04 

Улица палих 

српских 

бораца (до 

пијаце) 

2024 2 4048 0,04 

Улица цара 

Душана 

2530 3 7590 0,04 

Улица проте 

Славка 

Поповића 

1282 2 2564 0,04 

Улица  

крагујевачка, 

од шк. до ул. 

Росуље 

2970 2 5940 0,04 

Улица 

Росуље 

909 2 1818 0,04 

Светосавска 

улица 

405 3 1215 0,04 

Улица 

видовданска 

678 3 2034 0,04 

Улица  први 

мај 

240 2 480 0,04 

Улица 

романијска 

770 2 1540 0,04 

Степе 

Степановића 

858 2 1716 0,04 

12. јули 500 2 1000 0,04 

Прилазни пут  

из правца 

Орфице 

1323 2 2646 0,04 

                                    Укупно:   71.735 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Годишњи план износи 71.735 m2 x 0,04 КМ  =   

2.869,40 КМ 

  

III- ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

 У току године  вршиће се поправка оштећених 

улица, тротоара, ивичњака. Процјена и обим  ових 

послова вршиће се према налогу  општинског органа а 

посебно ће  се  уговором регулисати  накнада за  

извођење радова. 

  Чишћење  уличних сливника вршити два пута 

годишње са одвозом отпада и чишћењем околне 

површине 

- Улица  вожда Карађорђа Петровића ........ 1 ком 

- Улица  краља Петра  I ослободиоца ........ 3 ком 

- Улица крагујевачка    ............................... 1 ком 

- Милоша Видаковића   .............................. 2 ком 

- Милоша Обилића   ................................... 1 ком 

- Улица цара Душана  ................................ 1 ком 

УКУПНО ....................................................... 9 ком 

     Чишћење уличних сливника  9 ком x 2 пута x 

12 КМ = 216 КМ 

IV- ЗИМСКО  ЧИШЋЕЊЕ И  ОДРЖАВАЊЕ 

УЛИЦА И  ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

  Под зимском   службом  подразумјевају се 

радови неопходни за одржавање проходности улица,  

тротоара, тргова, мостова и  локалних  и некатегорисаних 

путева у МЗ  када снијежни покривач достигне  висину 

преко 7 цм.  

 Чишћење улица у граду вршиће Добровољно 

ватрогасно друштво Рудо а  локалних и некатегорисаних  

путева  правно лице или предузетник  који је изабран у 

складу са Законом о јавним набавкама.   

  Ручно уклањање  снијега и леда са тротоара, 

стаза, степеништа, Трга  слободе, јавних паркинга и 

посипање улица  сољу одговорно је правно лице којем је 

повјерено  вршење послова одржавања јавних  зелених 

површина.  

 Планом   одржавања улица, локалних и 

некатегорисаних  путева  одређени  су приоритети, 

редослијед и  и начин уклањања снијега  и леда са јавних 

површина.  

 Посипање улица   сољу  вршиће се  према 

следећем приоритету: 

- Улица Ђ.Д.Д.Михаиловића, 

- Соколовића улица, 

- Бакаревића улица, 

- Улица вожда  карађорђа Петровића, 

- Прилазни пут, 

- Улица Милоша Обилића 

- Улица цара Душана, 

- Дио улице  краља Петра I ослободиоца 

-  Улица  палих српских бораца,  а друге улице  

посипаће се по  захтјеву  овлаштеног  огана. 

 

Зимско  чишћење улица и  путева         10.000,00 КМ 

Чишћење  тротоара трга и степеништа   1.000,00  КМ 

Посипање улица  сољу                               400,00 КМ 

Набавка   соли за посипање                        600,00 КМ 

                 УКУПНО:          12.000,00 КМ 

 

V- ПРОЉЕТНО  И  ЈЕСЕЊЕ ИЗГРАБЉИВАЊЕ  

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Прољећно и јесење изграбљивање  зелених 

површина врши се  на следећим површинама : 

 Површи

на m2 

Јединична 

цијена са 

ПДВ-КМ/m2 

Градски парк 2049 0,06 

Парк изнад старог хотела 292 0,06 

дуж улице  Д.Д. 

Михаиловића 

4695 0,06 

Дуж улице В.К.Петровића 3498 0,06 

Дуж улице Мил. Обилића 1841 0,06 

Дуж Улице цара Душана 2885 0,06 

Дуж Улице краља Петра I 738 0,06 

Улица крагујевачка, до 

школског игралишта 

1952 0,06 

Прилазни пут из  Орфице 350 0,06 

УКУПНО 18.300  

Јединична цијена  изграбљивања зелених површина 

износи  0,06  КМ/m2 , те је   

18300  m2 x   0,06 КМ/m2 x 2 пута =  2.196,00 КМ 
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VI - ОДВОЗ КРУПНОГ И КАБАСТОГ ОТПАДА 

 Одвоз крупног и кабастог отпада   са цијелог 

подручја општине гдје се врши организовани  одвоз 

комуналног отпада вршиће се  два пута годишње ( по 

указаној потреби) што ће наложити  орган управе.   

  Паушално........................ ...................800,00 КМ 

 Одвоз  комуналног отпада са дивљих  депонија 

поред путних праваца на   подручју  општине Рудо( по 

налогу општинског органа) 

 Паушално.......................................1.200,00 КМ 

            УКУПНО:  2.000,00 КМ 

 

VII - КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  И 

УКЛАЊАЊЕ  ТРАВЕ 

 Кошење зелених површина, одвожење траве,  

орезивање нараслог  корова и растиња и  окопавање  

садница и дрвећа  врши се два пута годишње ( по 

указаној потреби и више)  на следећим површинама:  

- Градски парк....... ................................... 2049  m2 

- Парк изнад старог хотела.......................... 292 m2 

- Дуж улице Д.Д.Михаиловића....................4695 m2 

- Дуж улице  В. К. Петровића......................3498 m2 

- Дуж улица Милоша Обилића.................. 1841 m2 

- Дуж Улице  цара Душана..........................2885 m2 

- Дуж Улице  краља Петра  I осл. до  цркве.738 m2 

- Почетак  Улице крагујевачке,  до  

школског игралишта..............................1952 m2 

- Прилазни  пут  из правца Орфице.............350 m2 

- Партизанско гробље................................320 m2 

 УКУПНО: 18620 m2 x 0,10 КМ/m2 x 2 = 3.724, 00 КМ                

 

VIII - ОДРЖАВАЊЕ  ДРВОРЕДА   

 Сјечу  болесних стабала дрвореда са одвозом  

отпада и обликовање крошњи стабала радити у периоду 

април- мај прије вегетације, а све по потреби  и налогу  

надлежног органа.   

  Паушално : ......................................500,00 КМ 

 

IX -  НАБАВКА  ЦВИЈЕЋА  И   ОДРЖАВАЊЕ  

   У току  године, у мјесецу  априлу , вршиће се 

набавка и сађење  цвијећа у жардињере   на  тргу , као и  

њихово  копање,  залијевање и одржавање. 

 Паушално.............................................1.000,00 КМ 

 

X - ОБНАВЉАЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ  ПАРКОВСКИХ  

КЛУПА, КОНТЕЈНЕРА, КОРПИ ЗА СМЕЋЕ  

  У току  године вршиће се замјена  постојећих 

оштећених парковских  клупа  и постављење  нових  у 

парковима  и  дуж  улица, као и обнова корпи за отпатке 

и поправка  уличних  контејнера.   

 Паушално.............................................1000,00 КМ   

 

XI - ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА И  СПОМЕН  

ПЛОЧА 

  У току  године вршиће се одржавање   

споменика  Прве пролетерске,  споменика  борцима 

отаџбинског рата и  спомен  плоче  на улазу у  град.  

Одржавање подразумијева уклањање  маховине,  прање, 

освјежавање  слова и чишћење простора око  спомен  

плоче. 

 Паушално ..............................................500,00 КМ 

 

XII - ОДРЖАВАЊЕ  НЕУРЕЂЕНИХ  ЗЕЛЕНИХ  

ПОВРШИНА  

Под неуређеним површинама  подразумјевају се  

површине: 

- Површина око зграда на Јаковљевића 

Бријегу.................................................... 6407 m2 

- Површина поред обданишта .................1569 m2 

- Површина изнад   поште  у граду............ 2243 m2 

- Сточна пијаца............................................7091 m2 

- Површина  испод  Орфице.........................456 m2 

  Укупна површина  .............................17 766 m2 

Под уређењем  се подразумијева  кошење   

једном  годишње и сакупљање  отпада  два пута  

годишње. 

УКУПНО: 17766 m2  x 0,09 КМ/m2= 1.599,00 КМ 

 

Напомена: Послове на чишћењу зелених површина, 

кошење и уклањање траве, одржавање дрвореда, набавка 

цвијећа и одржавање, замјена и одржавање парковских 

клупа, одржавање споменика, одвоз  смећа и друго 

вршиће  радници  К.П.“Услуга“ Рудо. 

 

 

XIII -  ОДРЖАВАЊЕ  ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 

  Под појмом одржавања јавне расвјете 

подразумјева се  управљање и одржавање  објеката и 

уређаја јавне расвјете  што укључује  и подмиривање 

трошкова електричне енергије за освјетљење  јавних 

површина, улица и  центара  насељених  мјеста.  

 Послови везани за одржавање јавне расвјете 

биће повјерени правном лицу  које је изабрано у складу 

са  Законом о јавним набавкама. 

 Код јавне  расвјете планирано је: 

- трошкови одржавања  јавне  расвјете, што 

подразумјева  замјену  сијалица, осигурача, 

пригушница, каблова и осталог потрошног 

материјала .......................................1.000,00 КМ 

- трошкови утрошка  електричне енергије за рад 

јавне расвјете.................................42.000,00 КМ

            УКУПНО: 43.000,00 КМ 

 

 

XIV- ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ  И  

ДЕРАТИЗАЦИЈА  

 Дјелатности зоохигијене обухвата хватање и 

збрињавање напуштених и угрожених домаћих 

животиња (кућних љубимаца), превожење и смјештај у 

посебно изграђене објекте зате намјене (азил), исхрана и 

ветеринарска заштита, еутаназија старих животиња и 

сигурно уклањање животињских лешева  на  површине  

одређене за  ту намјену ( сточна гробља) и санацију 

терена, као и управљање  објектима за смјештај 

животиња. Ове послове вршиће даваоц  кафилеријских 

услуга са којим општина склопи  уговор. 

 Послови дератизације извршиће се у складу са 

реалним потребама  и планираним средствима у  буџету 

општине за текућу  годину, а  извођач  ће бити изабран у 

складу са  Законом о јавним набавкама.  

                        УКУПНО: 10.000,00 КМ 
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 XV -  УРЕЂЕЊЕ И ДЕКОРАЦИЈА НАСЕЉЕНОГ 

МЈЕСТА 

 Приликом државних, општинских и  вјерских 

празника, те одређених  манифестација потребно је 

извршити уређење  и декорисање   насељеног мјеста. 

Врста украса, начин  и мјесто  постављања одредиће  

надлежни општински орган, а текст  на паноима  

одредиће  Одбор за прославу манифестације.  

 

XVI -  УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  ПИЈАЦЕ НА 

МАЛО 

   Пијацом на  мало ( зелена пијаца) газдује  КП 

“Услуга“ Рудо  и оно је дужно да одржава  простор 

пијаце са свим инвентаром,  у складу са  санитарним и 

другим  прописима који регулишу ову област. 

 

 XVII – ИЗВОР СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2016. 

ГОДИНИ 

 Средства за реализацију овог програма 

обезбједиће  се из средстава прикупљених од наплаћених 

комуналних накнада која се обрачунава и наплаћује у 

складу са  Одлуком о комуналној накнади ( „Службени 

гласник Скупштине општине Рудо“ број: 11/15   ) и 

редовних прихода у буџету  општине Рудо  за 2016. 

годину.   

 У 2016. години неће се вршити обрачун и 

наплата комуналне накнаде за стамбене објекте 

предвиђене  чланом  6.  став  1. тачка 1.  Одлуке о  

комуналној накнади. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. Зимско чишћење  улица и путева ... 10.000,00 КМ 

2. Одржавање и уређивање  јавних зелених  

површина, чишћење и прање  јавних саобраћајних  

површина у граду........................... 40.000,00 КМ 

3. Трошкови јавне расвјете  

и одржавање...................................43.000,00 КМ 

4. Дјелатност зоохигијене  и   

дератизација .................................. 10.000,00 КМ 

             УКУПНО:.............103.000,00 КМ 
 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

прихода и расхода за обављање комуналних  

дјелатности заједничке комуналне потрошње  

за 2016. годину 

   

I – ПРИХОДИ 

1. Приходи од комуналне накнаде  за  

2016.годину.......................................5.000,00 КМ 

2. Приходи од пореза на непокретност   5.000,00 КМ 

3.  Планирана средства  у буџету  

општине за 2016.годину .................93.000,00 КМ  

- Трошкови јавне расвјете.....................42.000,00 КМ 

- Трошкови одржавања јавне расвјете ...1.000,00 КМ 

- Одржавање јавних површина ............40.000,00 КМ 

- Трошкови зоохигијене и дератизациј 10.000,00 КМ  

                                     УКУПНО:   ............103.000,00 КМ 

                          

                                             

II – РАСХОДИ 

1. Трошкови одржавања јавних површина40.000,00 КМ 

2. Трошкови јавне расвјете ......................42.000,00 КМ 

3. Трошкови одржавања јавне расвјете......1.000,00 КМ 

4. Трошкови зоохигијене и дератизације..10.000,00 КМ 

5. Услуге зимске  службе..........................10.000,00 КМ                                                                                             

                         УКУПНО:.........103.000,00 КМ 
 

     За спровођење овог програма надлежно је 

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове – Одсјек за просторно уређење, 

инспекцију и комуналну полицију . 

     У циљу реализације Програма, Начелник 

општине  ће уговорити извршење свих потребних радова 

водећи рачуна о економичности и рационалном трошењу 

средстава. 

 

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић.с.р                                    

2.................................................................... 
На основу члана 2. Закона о безбједности 

саобраћаја на путевима Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 63/11), члана 16. став 5, 

6. и 32. Закона о јавним путевима ( “Службени гласник 

Републике Српске”, број 89/13), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

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

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

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

одржаној дана 17.03.2016.године, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Програма управљања, грађења, 

реконструкције, одржавања и заштите улица, 

локалних и некатегорисаних путева на подручју 

општине Рудо за 2016.годину,  

 

Члан  1. 

Усваја се  Програм управљања, грађења, 

реконструкције, одржавања и заштите улица, локалних и 

некатегорисаних путева на подручју општине Рудо за 

2016.годину.  

 

Члан  3. 

Саставни дио ове одлуке је Програм управљања, 

грађења, реконструкције, одржавања и заштите улица, 

локалних и некатегорисаних путева на подручју општине 

Рудо за 2016.годину.  

 

Члан  2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-17/16       

Датум: 17. март 2016.год               

                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р     
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ПРОГРАМ 

управљања, грађења, реконструкције, одржавања и 

заштите улица, локалних и некатегорисаних путева 

на подручју општине Рудо у 2016. години 

 

I – УВОД 

 

 Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове је надлежни орган 

јединице локалне  самоуправе за управљање и 

повјеравање послова грађења, реконструкције, 

одржавања и заштите локалних путева, улица у насељу и 

путних објеката на њима. 

 Законом о јавним путевима („Службени гласник 

Републике Српске“,брoj: 89/13), Правилником о 

одржавању јавних путева и објеката („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 23/05) и  Одлуком о 

разврставању   путева на подручју општине Рудо ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/12) 

дефинисано је одржавање јавних путева и објеката, 

обављање сталног надзора над стањем јавних путева и 

објеката, начин и услови обављања надзорне службе као 

и услови које мора да испуњава извођач који се бави 

одржавањем и заштитом јавних путева и објеката,  

заштита и финансирање локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Рудо.  

 Наведеним прописима дефинисано је одржавање 

јавних путева које обухвата радове на: коловозу, 

банкинама, косинама насипа, косинама усјека и засјека, 

трупу пута, облогама, обложним и потпорним зидовима, 

објектима за одводњавање, пропустима, мостовима, 

тунелима, галеријама, саобраћајној сигнализацији и 

путној опреми, као и радове у путном појасу.  

 Такође је прописано да се локални путеви морају 

одржавати у таквом стању  које омогућава вршење 

трајног, безбједног и несметаног саобраћаја за које су 

путеви намјењени као и план зимске службе. 

 Обим, врста, вриједност и динамика извођења 

радова на одржавању јавних путева утврђују се у складу 

са планираним буџетским средствима и Програмом 

санације и одржавања локалних путева који усваја 

Скупштина општине Рудо.   

 Приоритет у изградњи, реконструкцији и 

одржавању путева одређује се искључиво према 

категоризацији и важности путног правца (Одлука о 

локалним и некатегорисаним путевима на општини 

Рудо), као и општем стању путног правца како би исти 

задовољио прописане услове за одвијање саобраћаја.  

 Путну мрежу коју одржава Општина Рудо чине :  

- локални путеви, 

- некатегорисани путеви и 

- улице у насељу. 

 

II- ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА 

 

 Материјали који се употребљавају за одржавање 

јавних путева морају у цјелости одговарати важећим 

техничким прописима и стандардима, односно за 

одржавање асфалтних коловоза морају се употребљавати 

материјали од којих су изграђени коловози а за оправку 

оштећених дијелова шљунчаног, туцаничког, 

макадамског или земљаног коловоза употребљавају се 

туцаник, камена ситнеж, шљунак и камена дробина. 

Шљунак мора одговарати техничким прописима  и 

стандардима, а камена  дробина мора да садржи камени 

материјал различитих величина зрна, са максималном 

величином зрна до 60 mm и глиновитих примјеса до 5%.  

Гдје је год то могуће треба предвидјети и користити 

материјале из локалних позајмишта, уколико својим 

квалитетом и саставом одговарају прописаној намјени.  

 Неопходно је одржавати објекте за одвођење 

површинских вода (канали, пропусти) односно мора се 

обезбједити нормално прихватање истих и одвођење до 

реципијената као и редовно кошење траве и уклањање 

растиња у заштитном појасу пута до 1 m од ивице 

коловоза. Објекти на путевима морају се одржавати како 

би се обезбједило нормално и безбједно одвијање 

саобраћаја на путу.   

 Извођачи радова на одржавању путева биће 

изабрани путем јавног тендера са којима ће Начелник 

општине склопити посебно уговор у складу са овом 

одлуком и другим законском прописима.  

 

III- ОДРЖАВАЊЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Саобраћајна сигнализација (хоризонтална и 

вертикална) и опрема пута мора бити уочљива и 

функционална. 

Радови на одржавању вертикалне саобраћајне 

сигнализације обухватају : 

- постављање знакова који недостају на путевима, 

- замјену дотрајалих и порушених знакова, 

- постављање одговарајућих знакова у случају 

било каквих промјена на путу. 

 

Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне 

сигнализације подразумијевају одржавање уздужних, 

попречних, те осталих ознака на коловозу, 

Сви радови на одржавању како вертикалне тако 

и хоризонталне саобраћајне сигнализације врше се у 

складу са указаним потребама и средствима предвиђеним 

буџетом Општине Рудо за 2016. годину, а на приједлог 

Савјета за безбједност саобраћаја, скупштинског тијела 

формираног за ову област, односно Комисије за  анализу 

постојећег стања  вертикалне и  хоризонталне 

сигнализације. 

 За одржавање хоризонталне и вертикалне 

саобраћајне сигнализације планирана су средства у 

износу од 3.000 KM и иста подразумјевају  набавку и 

уградњу 20 комада  саобраћајних знакова и 16 комада 

поцинчаних стубова и  исцртавање хоризонталне  

сигнализације. 

 

IV- ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ  

 

 Зимски период одржавања путева траје од 15. 

новембра текуће до 15. марта наредне године, а под 

одржавањем се подразумјева: 

- уклањање снијега са коловоза и путних 

објеката и неутралисање поледице на истом, 

- спречавање стварања поледице на коловозу 

и тротоарима, 

- посипање залеђених и засњежених коловоза 

абразивним и другим материјалима. 
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Извођач радова зимског одржавања путева 

обавезан је започети са чишћењем снијега прије него што 

се накупи 7 cm снијега на коловозу и прије него што се 

снијег сабије или угази. У случају сусњежице, ледене 

кише и настанка поледице извођач на радовима 

одржавања путева мора одмах реаговати са 

одговарајућим начином посипања и отклањања леда.  

Зимско одржавање путева одвија се по доле 

наведеним приоритетима одржавања путних праваца и 

то: 

 Улице и путеви првог реда:  

Улица Драже Михајловића, Улица вожда Карађорђа 

Петровића, Улица светосавска, Улица крагујевачка, 

Улица краља Петра I ослободиоца, Улица проте Славка 

Поповића, Улица палих српских бораца, Улица цара 

Душана, Улица Милоша Обилића, Улица 12. јули, 

Индустријска, локални путни правац Миоче – Мокронози 

– Прибој, локални путни правац Рудо – Ресићи – 

Николићи, локални путни правац Рудо – Старо Рудо (до 

центра МЗ), локални путни правац Јелићи – Оскоруша 

(школа), локални путни правац Штрпца-Анџићи 

(гробље), путни правац Омарине – Цвркоте и Бијело 

Брдо – Црква.  

 

 Улице и путеви другог реда: 

Све остале улице у градском и приградском насељу Рудо, 

путни правац Росуље-резервоар Зова-II, Стадион - 

Пребидоли, Росуље - Пребидоли, Обрвена- Дуговјеч - 

Гаочићи, Сетихово - Гривин, Стрмица - Стргачина, Старо 

Рудо- Златари, Старо Рудо- Дорићи, Гојава - Пребидоли- 

Горњи Цикоти, Гојава – Цикотско Поље, Гојава-Гојавско 

гробље-Перишићи, Кула - Цикотско Поље, Кула-Јаглине, 

Кула-Митровићи (500 метара), Миоче (качара – 

Станковићи до раскршћа-кућа С.Мршевића), Мокронози 

(Равне-Марићи до куће М.Никитовића и огранак Букве 

90 м), Увац- висећи мост-локални пут Мокронози, 

Мокронози (школа- Сјајна громила до раскршћа), 

Мокронози граница - Поповићи, Увац (насеље Расадник), 

Штрпца - Бјелушине, Штрпца - Марића Лука- 

жељезничка  станица, Околишта –-Бован (Ћуповићи), 

Околишта - Ћировићи- Лаловићи- Околишта, Зминица- 

Зубач, Цвркоте- Ђуровићи, Бијело Брдо- Дивљака, 

Црква- Бијело Брдо- Јањићи (гробље), Кепићи - гробље 

Микавице, Микавице- Арсићи, Будимлија - Видаковићи, 

Будимлија - Анђићи. 

 

 Путеви трећег реда: 

Сви остали путни правци на општини Рудо који служе у 

сврху прилаза за најмање пет домаћинстава.  

 

  Путеви четвртог реда:  

Сви остали и појединачни путни правци који служе у 

сврху прилаза до објеката за становање. 

 

 За зимско одржавање путних праваца првог и 

другог реда приоритета задужен  је извођач  одабран у 

складу са Законом  о јавним набавкама.Уговор  са 

изабраним извођачем потписује се на период од 01.01.-

31.12. текуће године. За путне правце трећег и четвртог  

реда приоритета, стараће се мјештани – грађани и остали 

субјекти који исте користе уз помоћ општинског штаба 

цивилне заштите (помоћ у гориву, механизацији и сл.). 

 

V- ЉЕТНО ОДРЖАВАЊЕ   

 Радови на љетњем  одржавању улица, локалних 

и некатегорисаних путева вршиће се у прољетњем и у 

јесењем периоду а по потреби интезивно и стално.  

 Љетни радови пре свега обухватају: 

- уклањање растиња и траве у заштитном појасу 

пута 1 m од ивице коловоза, 

- прочишћавање и одржавање канала и пропуста, 

- санација (крпљење) ударних рупа на асфалтном 

коловозу, 

- застирање (насипање) макадамске подлоге са 

машинским извлачењем или са ручним равњањем, 

- одржавање путне сигнализације. 

Средства за љетно одржавање путева у 2016. 

години биће распоређена на одржавање локалних и 

некатегорисаних путева ( асфалтних и макадамских).  

Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове, као надлежни орган 

јединице локалне самоуправе на основу захтјева МЗ, 

извршиће обилазак путева,   сачинити приједлог 

потребних количина  за насипање макадамских путева и 

приоритете. 

 Приликом одабира путева који ће се санирати,   

предност ће имати они захтјеви у којима  је обезбјеђено  

финансијско учешће грађана. 

 У 2016. години радиће се санација ударних рупа 

на асфалтираним  дијеловима улица и локалних путева, 

проширивање, насипање и равнање  некатегорисаних  

макадамских путева. 

 За одржавање улица, локалних и 

некатегорисаних путева  стараће се искључиво одабрани 

извођач, а одржавање осталих путних праваца вршиће 

грађани и други који исте користе. Локална управа ће 

пружити помоћ у гориву, материјалу, механизацији и сл. 

  

VI - РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 Према усвојеном буџету општине Рудо за 2016. 

годину планирана  су следећа средства и то: 

1.   за одржавање локалних и некатегорисаних путева у 

зимском периоду предвиђена су средства у износу од 

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

2.  за одржавање улица, локалних и некатегорисаних 

путева и саобраћајне  сигнализације предвиђена су 

средства у износу од ........................................... 20.000 КМ 

 Уколико у току године, због елементарних 

непогода, дође до знатних оштећења путева, неопходно 

је у буџету (уколико остварење буде позитивно)  

обезбиједити додатна средства за санацију истих.  

 Општински штаб цивилне заштите дужан је да 

своју одлуку о зимском одржавању улица и локалних 

путева као и друге акте у вези ове проблематике, усклади 

са овом одлуком.  

Исто су дужни поступити и остали правни 

субјекти на општини Рудо  који у склопу своје 

дјелатности обављају неку дужност у вези ове одлуке.  

 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        Скупштине општине Рудо  

                Велибор Ћировић с.р. 
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3.................................................................... 
На основу члана 8. став (2) и члана 10. став (7) 

Закона о боравишној такси („Службени гласник 

Републике Српске“, број 78/11 и 106/15), члана 30. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/15, 118/05 и 98/13) и 

члана 34. Статута општине Рудо-пречишћени текст 

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

Скупштина општине Рудо, уз претходно прибављено 

мишљење Привредне коморе Републике Српске број:04-

08-96-14/16 од 29.02.2016. године,  на сједници одржаној 

дана 17.03.2016. године, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о боравишној такси 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина боравишне 

таксе и паушални износ боравишне таксе на подручју 

општине Рудо.  

 

Члан 2. 

  Висина боравишне таксе коју плаћа домаћи или 

страни држављанин који се користи услугама ноћења у 

угоститељским објектима за смјештај износи 1 КМ по 

особи по сваком оствареном ноћењу у угоститељском 

објекту за смјештај. 

  Паушални износ боравишне таксе за угоститеље 

који пружају услуге смјештаја у кући, апартману и соби 

за изнајмљивање и другом објекту за пружање услуга 

смјештаја износи 15 КМ за сваки кревет (лежај) на 

годишњем нивоу.  

 

Члан 3. 

 На сва остала питања везана за боравишну таксу 

(поступак и начин плаћања боравишне таксе, ослобађање 

од плаћања боравишне таксе, начин распоређивања и 

коришћења финансијских средстава прикупљених по 

основу уплате боравишне таксе, начин контроле уплате 

боравишне таксе и друго) директно се примјењује Закон 

о боравишној такси. 

  

Члан 4. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о висини боравишне таксе на подручју општине 

Рудо број: 01-022-56/14 од 01.07.2014. године 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 7/14 ). 

 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-16/16 

Датум: 17. март 2016.год               

                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић.с.р.  

  

 

4.................................................................... 
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13 и 106/15), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  34. 

став 1. алинеја 2. Статута општине Рудо-пречишћени 

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

3/14), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 17.03.2016.године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

о просјечној коначној грађевинској цијени 

 стамбеног и пословног простора 

 

Члан 1. 

  Овом одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена једног квадратног метра корисне 

површине стамбеног и пословног простора на подручју 

општине Рудо у 2015.години која служи као основица за 

утврђивање накнаде за погодности уређења градског 

грађевинског земљишта (у даљем тексту :рента)  за 

2016.годину. 

 

Члан 2. 

 Просјечна коначна грађевинска цијена м
2
 

корисне површине стамбеног и пословног простора на 

подручју општине Рудо у 2015. години износи 520,00 

KM.    

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени 

стамбеног простора  на  подручју општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 1/15). 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-15/16 

Датум: 17. март 2016.год               

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                     Велибор Ћировић.с.р     

5.................................................................... 
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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду удружења грађана 

 и њиховом материјалном положају и Извјештаја о 

утрошку средстава из буџета општине Рудо одобрених 

удружењима грађана у 2015. години 
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I 

Усваја се Информација о раду удружења грађана 

и њиховом материјалном положају и Извјештај о 

утрошку средстава из буџета општине Рудо одобрених 

удружењима грађана у 2015. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-26/16                                                                

Датум: 17. март 2016.год.  

                                                               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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу плана капиталних 

инвестиција за 2015. годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о извршењу плана 

капиталних инвестиција за 2015. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-27/16                         

Датум: 17. март 2016.год.                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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

ЈУ ЦКПД „Просвјета“  Рудо за 2015. годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ ЦКПД „Просвјета“  

Рудо за 2015. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-013-16/16   

Датум: 17. март 2016.год                                                                   

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р    

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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна 

 библиотека „Просвјета“  Рудо за 2015. годину 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“  Рудо за 2015. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-19/16                       

Датум: 17. март 2016.год                                                                   

                                                              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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  ЈУ Центар за  

социјални рад  Рудо за 2015. годину 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ Центар за 

социјални рад  Рудо за 2015. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-13/16                                                                

Датум: 17. март 2016.год                                                                   

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р     
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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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

Ватрогасног друштва Рудо за 2015. годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду Ватрогасног друштва  

Рудо за 2015. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-21/16    

Датум: 17. март 2016.год                                                                   

                                                              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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо за 2015. годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“  Рудо за 2015. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-20/16                                                                

Датум: 17. март 2016.год                                                                   

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р    

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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

ЈП Информативни центар Рудо за 2015. годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ЈП Информативни 

центар  Рудо за 2015. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-24/16                                                                

Датум: 17. март 2016.год                                                                   

                                                              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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

КП „Услуга“ Рудо за 2015. годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду КП „Услуга“  Рудо за 

2015. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-25/16               

Датум: 17. март 2016.год                                                                   

                                                              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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

Општинске борачке организације Рудо 

 за 2015. годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду Општинске борачке 

организације Рудо за 2015. годину. 
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II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-12/16       

Датум: 17. март 2016.год                                                                   

                                                              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 17.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  

ОО Црвеног крста Рудо за 2015. годину 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду ОО Црвеног крста 

Рудо за 2015. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-18/16      

Датум: 17. март 2016.год                                                                   

                                                              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 21.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду Пољопривредне 

задруге „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо у 2015. години 

 

I 

Усваја се Информација о раду Пољопривредне 

задруге „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо у 2015. години. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-22/16                 
Датум: 21. март 2016.год                                                                   

                                                              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 21.03.2016. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на План уписа ученика у први 

разред у школској 2016/2017. години у 

Средњошколском центру Рудо 

 

 

I 

Даје се сагласност на План уписа ученика у први 

разред у школској 2016/2017. години у Средњошколском 

центру Рудо. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-28/16                                        
Датум: 21. март 2016.год                                                                   

                                                              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 21.03.2016. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду мјесних заједница у 

2015 години 

 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду мјесних заједница у 

2015. години. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-013-29/16                                                                

Датум: 21. март 2016.год                                                                   

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р     
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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 21.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду Инспекцијских 

служби у 2015. години 

 

I 

Усваја се Информација о раду инспекцијских 

служби у 2015. години. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-30/16                                                                

Датум: 21. март 2016.год                                                                   

                                                              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 21.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду сталних и  

повремених радних тијела Скупштине општине Рудо 

у 2015. години 

 

I 

Усваја се Информација о раду сталних и 

повремених радних тијела Скупштине општине Рудо у 

2015. години. 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-32/16               
Датум: 21. март 2016.год                                                                   

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р     

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 21.03.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стипендирању студената у 

школаској 2015/2016 години 

 

I 

Усваја се Информација о стипендирању 

студената у школаској 2015/2016 години. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-31/16                                                                

Датум: 21. март 2016.год                                                                   

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р     

 

 

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
На основу члана 49.Статута општине Рудо 

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

текст и 3/14)и члана 3.Одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у својини општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број:3/13) Начелник 

општине Рудо, доноси: 

 

ПРАВИЛНИК 

о измјенама и допунама Правилника о начину додјеле 

у закуп пољопривредног земљишта у својини 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

У члану 5.Правилника о начину додјеле у закуп 

пољопривредног земљишта у својини општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број:2/15), алинеја 

1.мијења се и гласи: 

„10 година за подизање засада јагодичастог воћа, 

производњу садног материјала и органског биља“. 

 

Члан 2. 

У члану 10.став 2.  тачка( а), ријечи“или 

воћарском“, бришу се.  

  Послије  тачке (ц) додаје се нова тачка (д), и 

гласи: 

„ д) уколико се баве воћарском производњом 

-да посједују објекте за смјештај готових 

производа.“ 

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу даном  

доношења,  а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:02-022-11/16.                                                                    

Датум: 08.02.2016.год.    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

               Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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2..................................................................................................................................................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 17. 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 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 2016.год. 

 

I 

У табеларном прегледу  плана јавних набавки за 2016.годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.25. додају се нове тачке које гласе: 

Р. 

бр. 

             ПРЕДМЕТ  

             НАБАВКЕ 

ШИ

ФРА  

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈЕДНОСТ 

ПЛАНИР. 

БРУТО 

ВРИЈЕДН. 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

   ОКВ.ДАТУМ 

   ПОКР.ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

   ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 

           

НАПОМЕНА 

1.26 Анализа земљишта  1.080,00 1.265,00 директни фебруар,2016 март, 2016 
Буџ,511300  20% 

ИРБ 80% 
 

1.27 
Израда и штампање 

промотивног материјала 
 720,00 845,00 директни фебруар, 2016 март, 2016 

Буџ,511300  20% 

ИРБ 80% 
 

1.28 Израда пројектне документ.  5.000,00 5.850,00 директни фебруар, 2016 март, 2016 Буџ, 511300  

 УКУПНО:  247.588,00 275.960,00      

 

II 

У табеларном прегледу  плана јавних набавки за 2016.годину, у дијелу тачке 3. Радови, иза тачке 3.1 додају се нове тачке које гласе: 

Р. 

бр. 

             ПРЕДМЕТ  

             НАБАВКЕ 

 

ШИ

ФРА 

 ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈЕДНОСТ 

ПЛАНИР. 

БРУТО 

ВРИЈ. 

   ВРСТА 

ПОСТУПКА 

    

ОКВ.ДАТУМ 

     П ОКР. 

ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

   ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 

           

НАПОМЕНА 

3.2 
Изградња тунела за брзо 

замрзавање воћа 
 85.410,00 99.930,00 отворени март,2016 април,2016 

Буџ,511300  20% 

ИРБ 80% 
 

3.3 
Довод елект. енергије до 

тунела за брзо замрзавање 
 15.200,00 17.785,00 конкурентски март,2016 април,2016 

Буџ,511300 20% 

ИРБ 80% 
 

 УКУПНО:  438.216,00 512.715,00      

 

III 

                              Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Брoj: 02-404-5/16                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 05.02.2016.год.                Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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3.................................................................... 
 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 фебруар 2016. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 123,00 КМ, 

са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (123,00 

КМ) на конто 511321 – Издаци за набавку канцеларијског 

намјештаја (123,00 КМ – Набавка столица).  

 

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: 02-403-1-2/16 

Датум: 15.03.2016. год.      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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) 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 1.26 Плана јавних набавки за 

2016.годину за услуге: „ Хемијске анализе земљишта“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

1080,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2016. годину и од донације 

Инвестиционо развојне банке РС (ИРБРС) у оквиру 

пројекта „Програмско управљање у служби црвеног 

злата“. 

 

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 јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj: 02-404-6/16                            

Датум: 09.02.2016.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 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 1.27 Плана јавних набавки за 

2016.годину за услуге: „ Израде и штампе промотивног 

материјала“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

720,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2016. годину и од донације 

Инвестиционо развојне банке РС (ИРБРС) у оквиру 

пројекта „Програмско управљање у служби црвеног 

злата“. 

 

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 јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj: 02-404-7/16                                                    

Датум: 09.02.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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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) и члана 2. Правилника о 

директном споразуму, 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 

2016.годину за „ГЛАВНИ АРХИТЕКТОСНКО-

ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ – Доградња тунела и 

надстрешнице на постојећој хладњачи“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

600,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2016. годину.  

 

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 јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj: 02-404-10/16                                                                                 

Датум: 26.02.2016.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 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) и члана 2. Правилника о 

директном споразуму, 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 1.5  Плана јавних набавки за 

2016.годину, за набавку услуга: „Стерилизација паса 

луталица на подручју општине Рудо у 2016.години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

3.400,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2016. 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 јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj: 02-404-9/16          

Датум: 25.02.2016.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 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) и члана 2. Правилника о 

директном споразуму, 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 

2016.годину за „Израду урбанитичко-техничких услова 

за пословни објекат на Увцу (тунел за дубоко 

замрзавање)“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

400,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2016. годину.  

 

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 јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 
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Брoj: 02-404-8/16                                                                                

Датум: 23.02.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

9.................................................................... 
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) и члана 2. Правилника о 

директном споразуму, 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 

2016.годину  „Снимање геодетске ситуације терена и 

израда плана у дигиталном облику“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

200,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2016. годину.  

 

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 јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj: 02-404-11/16                                                                                 

Датум: 29.02.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

10.................................................................. 
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 2. Правилника о 

директном споразуму, 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 1.6  Плана јавних набавки за 

2016. годину, за набавку услуга: „Обављање услуге 

опште системске дератизације у 2016. години“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

5.000,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2016. годину са ставке Расходи 

за услуге дератизације, 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 јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj: 02-404-12/16                                                                                 

Датум: 10.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

11.................................................................. 
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 2. Правилника о 

директном споразуму, 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 1.17 Приједлога плана јавних 

набавки за 2016. годину, за набавку услуга: „Осигурање 

запослених радника у општини Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

1.282,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у 

Буџету општине Рудо за 2016. годину са ставке 

осигурање запослених, економски код 412725. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем директног 

споразума. Критериј за додјелу уговора је најнижа 

цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је Самостални 

стручни сарадник за јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Брoj: 02-404-8/16                                                                                

Датум: 23.02.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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12.................................................................. 
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) члана 49. 

Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени 

гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума број: 02-

020-3/15 од 27.02.2016.год,  Начелник општине Рудо 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку услуга 

„Осигурање запослениих радника у општини Рудо“, 

понуду је доставио „Wиенер осигурање“Рогатица, на 

износ од 1.368,00 КМ са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након завршених преговора и достављене 

понуде од стране „Wиенер осигурање“, утврђено је да 

понуђач „Wиенер осгурање“ Рогатица испуњава све 

услове и да се са истим закључи уговор. 

 

Члан 3. 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 10 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, а 

најмање у три примјерка. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 
Брoj: 02-404-13/16                                                                                

Датум: 17.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

13.................................................................. 
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) члана 49. 

Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени 

гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума број: 02-

020-3/15 од 27.02.2016.год,  Начелник општине Рудо 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на  „Главни 

архитектонско-грађевински пројекат - доградња тунела и 

надстрешнице на постојећој хладњачи“, понуду су 

доставили слиједећи понуђачи: 

1.Доо „Мега-пројекат“, Братунац, на износ 

600,00 КМ без  ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем Доо 

„Мега-пројекат“, Братунац, приступи закључивању 

уговора. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 
Брoj: 02-404-10/16                                                                                

Датум: 07.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

14.................................................................. 
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)  члана 

49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст 

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

члана 5. Правилника о поступку директног споразума 

број: 02-020-3/15 од 27.02.2016.год,  Начелник општине 

Рудо доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на  „Снимање 

геодетске ситуације терена и израда плана у дигиталном 

облику“, понуду су доставили слиједећи понуђачи: 

 

1.Доо „Геоплан“ Вишеград, на износ 200,00 КМ 

без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем Доо 

„Геоплан“ Вишеград, приступи закључивању уговора. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 
Брoj: 02-404-11/16                                                                                

Датум: 07.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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15.................................................................. 
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)  члана 

49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( 

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

члана 5. Правилника о поступку директног споразума 

број: 02-020-3/15 од 27.02.2016.год,  Начелник општине 

Рудо доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на  „Израду 

урбанистичко-техничких услова за пословни објекат на 

Увцу (тунел за дубоко замрзавање)“, понуду су 

доставили слиједећи понуђачи: 

 

1.УНИС, Институт за екологију, заштиту на раду 

и заштиту од пожара, Источно Сарајево на износ 

400,00 КМ без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем УНИС, 

Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од 

пожара Источно Сарајево, приступи закључивању 

уговора. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Брoj: 02-404-8/16                                                                                

Датум: 07.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

16.................................................................. 
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) члана 49. 

Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени 

гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума број: 02-

020-3/15 од 27.02.2016.год,  Начелник општине Рудо 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на  „Обављање 

услуге опште системске дератизације у 2016.год“, понуду 

су доставили слиједећи понуђачи: 

1.Доо „Санитација“ Зворник  5.980,00 са 

обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем Доо 

„Санитација“ Зворник приступи закључивању уговора. 

 

Члан 3. 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, а 

најмање у три примјерка. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Брoj: 02-404-6/16                                                                                

Датум: 23.02.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

17.................................................................. 
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) и 

члана 5. Правилника о поступку директног споразума 

број: 02-020-3/15 од 27.02.2016.год,  Начелник општине 

Рудо доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на  

„Стерилизацију паса луталица на подручју општине Рудо 

у 2016. години“, понуду су доставили слиједећи 

понуђачи: 

1.Ветеринарска амбуланта „Саво“, Рудо, са 

цијеном од 82,00 КМ за пса луталицу женку и 

52,00 КМ за пса луталицу мужјака, без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем 

Ветеринарска амбуланта „Саво“ Рудо, приступи 

закључивању уговора. 

 

Члан 3. 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, а 

најмање у три примјерка. 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Брoj: 02-404-9/16                                                                                

Датум: 07.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

18.................................................................. 
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) и 

члана 5. Правилника о поступку директног споразума 

број: 02-020-3/15 од 27.02.2016.год,  Начелник општине 

Рудо доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на  „Хемијску 

анализу земљишта без препоруке за производњу 

малина“, понуду су доставили слиједећи понуђачи: 

1. Пољопривредни факултет у Источном 

Сарајеву, на износ 840,00 КМ са  

обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа  пристигле понуде 

Пољопривредног факултета из Источног Сарајева 

утврђено је да понуда у погледу цијене повољна те да се 

приступи закључивању уговора. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 
Брoj: 02-404-12/16                                                                                

Датум: 21.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

19.................................................................. 
Република Српска 

Општина Рудо 

-Начелник- 

Број: 02-404-9/16 

Датум: 09.март 2016.године 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13 и члана 49. Статута Општине Рудо („Сл.гласник 

општине Рудо бр.5/13 и 13/14), Начелник општине           

д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О именовању надзора над извођењем услуге  

стерилизације паса луталица на подручју општине 

Рудо у 2016. години 

 

I 

Надзор над извођењем услуге стерилизације паса 

луталица на подручју општине Рудо у 2016. години 

вршиће Мирко Мијушковић – Комунални полицајац 

запослен у општинској управи Рудо. 

 

II 

Задатак надзора је у складу са Уговором бр.:02-404-9/16 

од 09.03.2016 године да врши стални надзор и контролу 

над извршењем услуге паса луталица на подручју 

општине Рудо у 2016. години, води евиденцију о броју 

стерилизованих паса, овјерава фактуре извршиоца услуге 

и о томе сачини записник. 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављено у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Достављено: 

1.Именованом 

2. Ветеринарска амбуланта „Саво” 

3. а/а  
    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

20.................................................................. 
На основу чл. 43. став 1. алинеја 18. и 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

разматрајући захтјев Мјесне заједнице Сетихово , 

Начелник општине Рудо , д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Мјесној заједници Сетихово, одобравају  се  

новчана средства, у износу од  240,00 КМ, на име 

измирења дуга за потрошњу електричне енергије 

(канцеларија МЗ)  у 2014-ој и 2015-ој години. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције „остале текуће 

помоћи“(416-129 , уплатити на рачун Горана Ћувизе , 

предсједника Савјета МЗ , бр. 562-006-8123175476 -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“. 

 

Брoj: 02-40-30/16                                                                               

Датум: 08.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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21.................................................................. 
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 Мјесне заједнице Стргачина  , Начелник општине 

д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о додјели средстава 

 

I 

 Мјесној заједници Стргачина,  ОДОБРАВАЈУ 

СЕ новчана средства , у износу од  330,00 КМ , на име  

набавке дизел горива, за потребе одржавања локалних 

путева на подручју ове мјесне заједнице.  

 

II 

Наведена  средства  обезбједиће се  са позиције „ 

расходи за МЗ- 412-211“. 

 

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: 02-40-34/16                                                                               

Датум: 21.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

22.................................................................. 
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 за новчану помоћ Сњежане Гајић,из 

Бања Луке, Начелник општине Рудо,  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о новчаној помоћи 

 

I 

  ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од 100,00 КМ, Сњежани Гајић  из Бања Луке, на име 

помоћи у борби против Лафорине болести.  

 

II                                                                     

 Наведена средства,  са позиције „текуће помоћи-

416-129“  , уплатити на рачун Сњежане Гајић, 

бр.3383502505881698 –Уни Цредит Банк  Бања Лука. 

 

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: 02-40-40/16                                                                               

Датум: 21.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

23.................................................................. 
На основу чл. 43. став 1. алинеја 18. и 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

поводом молбе Црвеног крста Републике Српске , за 

помоћ у лијечењу Милоша Божовића из Источног 

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

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Одобравају  се  новчана средства, у износу од 

200,00 КМ, на име помоћи за лјечење  Милоша Божовића 

из Источног Сарајева.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције „ остале текуће 

помоћи -416-129“, уплатити на „рачун за Милоша 

Божовића“- бр.56201281157692332-НЛБ банка Источно 

Сарајево. 

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: 02-40-33/16                                                                               

Датум: 15.03.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

24.................................................................. 
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 )и 

члана 7.Одлуке о додјели студентских стипендија из 

средстава буџета општине Рудо (Службени гласник 

општине Рудо бр.13/13 и 16/13) а на предлог  Комисије за 

додјелу студентских стипендија бр.02-67-6/15 од 

24.02.2016.године, Начелник општине Рудо ,  д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Одобрава се реалокација средстава , у износу од 

600,00 КМ, са буџетске ставке „остале текуће дознаке 

„(416-129) на ставку „ текуће помоћи студентима „(416-

124). 

 

II 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 
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III 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj: 02-022-13/16                                                                               

Датум: 25.02.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

25.................................................................. 
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 удружења „Нада“ Рудо , бр. 01-

11/16 од 15.02.2016..године, 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 400,00 КМ, удружењу „Нада“ Рудо, за измирење дуга 

фирми  „Нестро-Петрол“ а.д. Бања Лука. 

 

II 

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „ остале помоћи 

појединцима“ (416-129)  и уплатити на рачун бр.562-

00600001512-30. 

 

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: 02-40-16/16                                                                               

Датум: 16.02.2016.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА  ПРИВРЕДУ  И 

ФИНАНСИЈЕ,       ПРОСТОРНО      

УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

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

ОПШТИНА РУДО 

-Одјељење за привреду, финансије, 

 просторно уређење и инспекцијске послове- 

 

Број:03-372-1/2016 

Датум: 12.02.2016.године 

 

О  Г  Л  А  С 

 

Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општине Рудо, на 

основу рјешења број 03-372-1/16 од 12.02.2016. године, 

извршило је у Регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број 3, књига бр. 

I упис промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице 

за управљање зградом у улици „Палих Српских бораца“  

бр. 2 у Рудом са сљедећим подацима: 

Нови заступник Заједнице за управљање зградом у улици 

„Палих Српских бораца“  бр. 2 у Рудом са даном овог 

уписа је Ристовић Драган, умјесто ранијег Новаковић 

Драгише. 

 

                                            НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  

                              Драгутиновић Драгиша, дипл.инж.шум. 

 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-Одјељење за привреду, финансије, 

 просторно уређење и инспекцијске послове- 

 

Број: 03-372-2/16 

Датум: 15.03.2016.године 

 

О Г Л А С 

 

 Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општинске управе Рудо 

на основу рјешења број: 03-372-3/16 од 14.03.2016. 

године, извршило је у Регистру заједница етажних 

власника општине Рудо, у регистарском листу број: 4 

упис оснивања Заједнице за управљање зградом у Улици 

12. јули број 6 у Рудом, са следећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом у 

улици 12. јули број 6, Рудо. 

Оснивачи: 12 етажних власника зграде. 

Дјелатност заједнице: 68.20-изнајмљивање и пословање 

сопственим некретнинама или некретнинама узетим под 

закуп. 

Заједница је овлаштена да у правном промету са 

трећим лицима закључује уговоре и обавља друге 

послове правног промета у оквиру своје дјелатности, 

самостално и без ограничења, а за обавезе одговара 

цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 

супсидирајно до висине удјела у плаћању трошкова.  

Заједницу заступа: Папоњак Борко, предсједник 

Скупштине етажних власника, самостално и без 

ограничења. 

                                                                                               

           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                              

Драгутиновић Драгиша, дипл.инж.шум. 
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ОПШТИНСКА ИЗБОРНА       
КОМИСИЈА РУДО 
 
 
1.................................................................. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

Број:01-016-1/16 

Датум: 18.02.2016. године 

 

                    У складу са чланом 88.став 3. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:5/13 и 3/14) и члана 38. Одлуке о образовању, 

организацији, пословима и начину финансирања мјесних 

заједница на подручју општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број:4/13), Општинска изборна комисија 

Рудо, је на сједници одржаној 18.02.2016. године 

донијела 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о престанку мандата и додјели мандата следећем 

квалификованом кандидату 

 

 

1. Мићевић Милану, члану Савјета мјесне 

заједнице Мрсово, изабраном на изборима за 

чланове савјета мјесних заједница на подручју 

општине Рудо одржаним 2013.године, утврђује 

се престанак мандата с даном 16.02.2016.године. 

2. Упражњени мандат из става 1.диспозитива ове 

одлуке додјељује се Папоњак Милану, 

следећем квалификованом кандидату са коначне 

листе кандидата за чланство у Савјету мјесне 

заједнице Мрсово. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Мићевић Милан, досадашњи члан Савјета МЗ 

Мрсово, је дана 16.02.2016.године поднио писмену 

оставку на чланство у Савјету. Оставку је лично предао 

Општинској изборној комисији Рудо и усмено потврдио 

својевољност подношења оставке. 

 Чланом 88.став 3.Статута општине Рудо 

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

предвиђено је да поступак избора предсједника и чланова 

савјета мјесне заједнице обезбјеђује Општинска изборна 

комисија у складу са законом, Статутом и посебном 

одлуком Скупштине општине Рудо. 

Члановима 37.и 38. Одлуке о образовању, 

организацији, пословима и начину финансирања мјесних 

заједница на подручју општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број:4/13) предвиђено је да мандат члану 

Савјета, између осталог,  престаје  оставком а у случају 

престанка мандата следећи члан Савјета постаје следећи 

кандидат са коначне листе кандидата који је добио 

највећи број гласова на збору грађана за избор Савјета. 

Обзиром да је у поступку недвосмислено 

утврђено да је досадашњи члан Савјета МЗ Мрсово 

поднио писмену оставку, да је иста недвосмислена и 

својевољна то је Општинска изборна комисија Рудо у 

складу са чланом 37. Одлуке о образовању, организацији, 

пословима и начину финансирања мјесних заједница на 

подручју општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:4/13) констатовала престанак његовог мандата 

даном подношења оставке 16.02.2016.године. 

Увидом у Одлуку Општинске изборне комисије 

Рудо о потврђивању и објављивању резултата избора за 

чланове Савјета мјесних заједница констатовано је да је 

за мјесну МЗ Мрсово следећи кандидат који је добио 

највећи број гласова Папоњак Милан са 27 гласова. 

Умајући у виду ову чињеницу Општинска изборна 

комисија Рудо је, у складу са чланом 38. Одлуке о 

образовању, организацији, пословима и начину 

финансирања мјесних заједница на подручју општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:4/13), 

упражњени мандат додјелила Папоњак Милану. 

Имајући у виду напријед наведено Општинска 

изборна комисија Рудо је одлучила као у диспозитиву 

ове одлуке. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се изјавити 

приговор Општинској изборној комисији Рудо у року од 

24 часа  од пријема исте. Приговор се подноси у у 

писаној форми. 

ПРЕДСЈЕДНИК   

       Достављено:             Општинске  изборне комисије 

1. Мићевић Милан,    Зоран Ђуровић, дипл.прав. 

2. Папоњак Милан 

3. МЗ Мрсово 

4.       а/а
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18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Мјесних заједница за 2015. годину,     11 

19. Закључак о усвајању Информације о раду инспекцијских  служби у 2015. години,    12 

20. Закључак о усвајању Информације о раду сталних  и повремених радних тијела Скупштине општине Рудо, 12 

21. Закључак о усвајању Информације о стипендирању студената у 2015/2016 школској години,   12 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину додјеле у закуп пољопривредног земљишта   12 

2. Одлука о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2016.год.      13 

3. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (Општинска управа Рудо)    14 

4. Одлука о покретању поступка јавне набавке (Хемијска анализа земљишта)     14 

5. Одлука о покретању поступка јавне набавке (Израда и штампа промотивног материјала)   14 

6. Одлука о покретању поступка јавне набавке (Издара главног архитектонског пројекта-тунел-хладњача)  15 

7. Одлука о покретању поступка јавне набавке (Стерилизација паса луталица)     15 

8. Одлука о покретању поступка јавне набавке (Израда УТ услова за тунел-хладњача)    15 

9. Одлука о покретању поступка јавне набавке (Снимање геодетске ситуације)     16 

10. Одлука о покретању поступка јавне набавке (Услуге дератизације)      16 

11. Одлука о покретању поступка јавне набавке (Осигурање запослених радника)     16 

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача (Осигурање запослених радника)     17 

13. Одлука о избору најповољнијег понуђача (Издара главног архитектонског пројекта-тунел-хладњача)  17 

14. Одлука о избору најповољнијег понуђача (Снимање геодетске ситуације)     17 

15. Одлука о избору најповољнијег понуђача (Израда УТ услова за тунел-хладњача)    18 

16. Одлука о избору најповољнијег понуђача (Услуге дератизације)      18 

17. Одлука о избору најповољнијег понуђача (Стерилизација паса луталица)     18 

18. Одлука о избору најповољнијег понуђача(Хемијска анализа земљишта)     19 

19. Решење о именовању надзора над извођењем услуге  стерилизације паса луталица у 2016. години  19 

20. Одлука (одобрење средстава МЗ Сетихово)         19 

21. Одлука о додјели средстава (МЗ Стргачина)         20 

22. Одлука о новчаној помоћи           20 

23. Одлука (о новчаној помоћи)           20 

24. Одлука (о реалокацији буџета општине Рудо)        20 

25. Одлука о додјели новчане помоћи (Удружење Нада Рудо)       21 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ,  

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

1. Оглас о промјени лица овлаштреног за заступање Заједнице за управљање зградом    21 

2. Оглас о упису у регистар оснивања Заједнице етажних власника      21 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА РУДО 

1. Одлука о престанку мандата и додјели мандата следећем квалификованом кандидату    22 

 


