СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XX

Рудо, 12. септембар 2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Начелник
општине Рудо, дана 08.09.2016.године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И
НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РУДО
Члан 1.
У члану 10. Правилника о платама и накнадама
запослених радника у
Општинској управи
Рудо
(„Службени гласник Општине Рудо“ број:12/12, 17/13,
5/14, 13/14 и 10/15), Стручна служба Скупштине
општине и Начелника општине, под редним бројем: 3.
назив радног мјеста:
„Виши стручни сарадник за
скупштинске и нормативне послове“ мијења се и гласи:
“Самостални стручни сарадник за скупштинске и
нормативне послове“, а у рубрици коефицијент број:
„6,70“, замјењује се бројем: „7,70“.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 02-020-20/16
Датум: 08.09.2016.год.

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

2....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. став 4. Закона о
јавним набавкама БиХ ( Сл. гласник БиХ бр. 39/14) и
члана 49. Статута општине Рудо – пречишћен текст (
Службени гласник општине Рудо бр. 5/13, 3/14 ),
Начелник општине д о н о с и

„Службени гласник општине Рудо” број 8/16

Број 8

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
„Модернизација и одржавање јавне расвјете на
подручју општине Рудо кроз модел финансирања из
уштеде ел. енергије“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, а која се односи на набавку радова
„Модернизација и одржавање јавне расвјете на подручју
општине Рудо кроз модел финансирања из уштеде ел.
енергије“, бр. 02-404-28/16 од 13.06.2016.год објављеном
на порталу јавних набавки бр. 245-1-3-6-3-8/16 од
17.06.2016.год. и Сл.гласнику БиХ бр. 47/16 од
17.06.2016.год., понуде су доставили слиједећи понуђачи:
1. „Wорк“ доо Бијељина
2. „Електро унион“ доо И.Сарајево
3. „К-Инел“ И. Сарајево
4. „Галеб интернационал“ доо И. Сарајево
5. „ЦЦСН Цонсултинг“ доо Сарајево
6. „Луминос“ доо Сарајево
7. „Симинг траде“ доо Фоча
8. „АБЦ солутион“ доо Бања Лука
9. „Елнос БИ“ доо Бања Лука
Члан 2.
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да ниједна од примљених понуда не
испуњава захтјеве из тендерске документације из разлога
што је годишњи износ накнаде за радове знатно већи од
понуђене уштеде, па се модернизација и одржавање јавне
расвјете на подручју општине Рудо не може финансирати
из уштеде како је то предвиђено тендерском
документацијом.
Члан 3.
Поступак се поништава у складу са чланом 69.
став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из
разлога што ниједна од примљених понуда није
прихватљива.
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Члан 4.
Записник о оцијени понуда број: 02-404-28/16 од
18.07.2016.годие је саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
Против ове Одлуке незадовољна странка има
право жалбе у року од 10 дана од дана пријема исте.
Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине
Рудо, у најмање 3 примјерка.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:02-404-28/16.
Датум: 20.07.2016.год.

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

3....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 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), Начелник општине
Рудо доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 1.7 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку услуге: „Насипање локалних
путева на подручју општине Рудо у 2016. год“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
16.240,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџета општине Рудо за 2016. годину са ставке расходи
за одржавање осталих објеката (путеви), економски код
412520.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је
најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је Комисија за
јавне набавке именована Ријешењем број:02-111-1308/12
од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 09.06.2014.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-38/16
Датум:19.08.2016.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) члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 1.7 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку услуга на: „Санацији оштећених
путева на подручју општине Рудо.“
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
2.600,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџету општине Рудо за 2016. годину са ставке текуће
помоћи породицама, младима и дјеци, економски код
416126.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
преговарачког поступка без објаве обавјештење о
набавци, члан 21. став 1. тачка д) Закона о јавним
набавкама. Критериј за додјелу уговора је најнижа
цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је Комисија за
јавне набавке именована Ријешењем број:02-111-1308/12
од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 09.06.2014.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-40/16
Датум:07.09.2016.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 70. Закона о јавним набавкама (
Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 49. Статута
општине Рудо - пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем конкурентског поступка
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр.:
245-7-2-12-3-13/16 од 19.08.2016. године, а који се
односи на „Насипање локалних путева на подручју

„Службени гласник општине Рудо” број 8/16
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општине Рудо у 2016.години“, понуду је доставио
слиједеће понуђач:
1. „Сила“ доо Рудо, на износ од 14.246,00 КМ без
ПДВ-а, односно 16.667,82 КМ са ПДВ-ом
Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је нанижа цијена.
Након отварања и прегледа приспјеле понуде утврђено је
да понуда у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом и да се са понуђачем „Сила“
доо Рудо приступи закључивању уговора.
Члан 3.
Записник о оцијени понуда број: 02-404-38/16 од
29.08.2016.године је саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
Против ове Одлуке незадвољна страна има право на
жалбу у року од 5 дана од дана пријема исте. Жалба се
подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у
најмање три примјерка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“ Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-38/16
Датум:28.08.2016.год.

III
Записник о преговарању број 02-404-40/16
08.09.2016.године саставни је дио ове одлуке.

IV
Против ове Одлуке незадовољна страна има право на
жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте. Жалба се
подноси писменим путем Начелнику општине Рудо у
најмање три примјерка.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-40/16
Датум:08.09.2016.год.

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) члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
У поступку јавне набавке, путем преговарачког поступка
без објаве обавјештења о набавци, а који се односи на
услуге „Санацију оштећених путева на подручју општине
Рудо“, на преговоре је позван извођач радова ДОО
„Сила“ Рудо Миленко Пецикоза.
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања понуде и завршених преговора
утврђено је да понуда ДОО „Сила“ Рудо испуњава све
услове предвиђене тендерском документацијом те је на
основу критерија најниже цијене и завршених преговора
прихваћена понуда ДОО „Сила“, Рудо са понуђеном
цијеном од 3.471,39 КМ са ПДВ-ом.

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) члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

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

од

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 3.3 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова на: „Асфалтирању
локалних путева “. Ови радови представљају наставак
радова – Асфалтирање локалних путева на подручју
општине Рудо у 2016. години повјерених добављачу А.Д.
„Романијапутеви“ Соколац према Уговору бр.02-40433/16 од 19.07.2016,а према раније спроводеном
отвореном поступку јавне набавке.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
28.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке додатно су
обезбјеђена у Буџету општине Рудо од донација грађана
и општина Центар и Ново Сарајево за 2016.годину, са
ставке
издаци
за
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и адаптацију, економски код 511200.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
преговарачког поступка без објаве обавјештење о
набавци, члан 24. став 1. тачка б) Закона о јавним
набавкама. Критериј за додјелу уговора је најнижа
цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је Комисија за
јавне набавке именована Ријешењем број:02-111-1308/12
од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 09.06.2014.год.

„Службени гласник општине Рудо” број 8/16
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-39/16
Датум:07.09.2016.год.

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

8....................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), разматрајући
захтјев Мирољуба Божовића из Божовића, општина
Рудо , за накнаду трошкова превоза дјеце –ученика,
Начелник општине Рудо, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
од
200,00 КМ мјесечно, Мирољубу Божовићу из
Божовића, на име трошкова превоза дјетета-ученика ОШ
„Бошко Буха“ Штрпца , на релацији Божовићи-Штрпца а
због непостојања организованог превоза ученика на овој
релацији.
II
Средства из тачке И ове одлуке, исплаћиваће се
мјесечно,
за
период
01.09.2016.године
до
15.06.2017.године.
III
Наведена средства , из средстава буџета општине
Рудо, са позиције „остале помоћи појединцима -416-129“,
уплаћивати на рачун именованог , бр.562-100-8018183890- НЛБ банка.
IV
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-130/16
Датум:11.08.2016.год.

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
од 1000,00 КМ , на име помоћи за санацију локалног
пута Скакавац-Пазаље- Риђетке, на територији МЗ
Стргачина .

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

9....................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), разматрајући
захтјев МЗ Стргачина, општина Рудо , за новчану
помоћ у санацији локалног пута, Начелник општине
Рудо, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи

II
Наведена средства ,
из средстава буџета
општине Рудо, са позиције „расходи за одржавање путева
-412-529“, уплатити на рачун „НЕСТРО-ПЕТРОЛ“ а.д. ,
бр. 562-09900000162 08.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-125/16
Датум:12.08.2016.год.

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

10..................................................................
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 помоћ мјештана повратника у село Миоче, општина
Рудо, Начелник општине Рудо, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
од
800,00 КМ , на име помоћи мјештанимаповратницима у село Миоче, на име трошкова санације
водоводне мреже у селу Миоче.
II
Уплату срестава, са позиције „текуће помоћи
избјеглим и расељеним лицима- 416-123“ извршити на
рачун
563-006-81235257-43
отворен
на
име
Хаџимуратовић (Абдулах) Ибрахима.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-109/16
Датум:15.07.2016.год.

„Службени гласник општине Рудо” број 8/16

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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III

11..................................................................
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 МЗ Мрсово, општина Рудо , за накнаду
трошкова поправке моста у Полимљу, Начелник општине
Рудо, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
од 300,00 КМ , на име куповине 1м3 даске , дебљине 5
цм , за поправку- замјену дотрајалих даски на мосту у
Полимљу.
II
Наведена средства , након достављања фактуре
од стране добављача, исплатиће се из средстава буџета
општине Рудо, са позиције „расходи за одржавање путева
-412-529.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-129/16
Датум:11.08.2016.год.

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

12..................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13) , разматрајући
захтјев за помоћ Црквене општине Бијело Брдо ,
Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 1500,00 КМ, на име помоћи Црквеној општини
Бијело Брдо , за завршетак радова (стаза, капија ) око
улаза у нови храм на Бијелом Брду.
II
Уплату наведених средстава, на рачун Црквене
општине Бијело Брдо, бр.562-006-80593151-38 –НЛБ
банка , вршити
са позиције “ грантови вјерским
организацијама-415-214“.

За спровођење ове одлуке , задужује се
Одјељење за привреду, финансије , просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“
Број: 02-40-133/16
Датум:15.08.2016.год.

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

13..................................................................
На основу чл.43.ст.1. алинеја 5. и 72.ст.3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13, Начелник
општине Рудо, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, за набавку
уџбеника за ученике од трећег до петог разреда , чији су
родитељи незапослени , и то:
- ОШ Рудо – износ од 4.497,30 КМ и
- ОШ „Бошко Буха „ Штрпци- износ од 2.968,90
КМ.
II
Наведена средства , из средстава буџета општине
Рудо, са позиције „буџетска резерва“, уплатити на рачун:
- Синдикалне организације ЈУ Основна школа
„Рудо“ , бр.562-006-00002932-38- НЛБ банка и
- Синдикалне организације ОШ „Бошо Буха“
Штрпци, бр.562-00600002937-23-НЛБ банка
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење за
привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске
послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-136/16
Датум:16.08.2016.год.

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

14..................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) , разматрајући
захтјев Станке Аговић за помоћ у лијечењу Ђузо Медихе
, Начелник општине д о н о с и :

„Службени гласник општине Рудо” број 8/16
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I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 200,00 КМ на име помоћи за бањско лијечење Ђузо
Медихе .
II
Уплату средстава , са позиције „текуће помоћи
избјеглим и расељеним лицима-416-123“, извршити на
рачун Ђузо Медихе , бр.562-100 801 9787591 – НЛБ
банка.
III
За спровођење ове одлуке , задужује се
Одјељење за привреду, финансије ,просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“
Бр. 02-40-107/16
Датум:15.07.2016.год.

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

15..................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и записника
Комисије за вјерска питања Скупштине општине Рудо од
26.02.2016.године, разматрајући захтјев за новчану помоћ
Црквене општине штрбачке, Начелник општине Рудо,
доноси
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи

16..................................................................
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), а
на молбу Пољопривредног факултета –Источно Сарајево,
за помоћ у организацији и одржавању научног скупа
„АГРОСИМ 2016“ , Начелник општине Рудо , донoси:
ОДЛУКУ
I
Пољопривредном факултету Источно Сарајево ,
одобравају се новчана средства, у износу од 200,00 КМ,
на име помоћи у организацији и одржавању научног
скупа на Јахорини ( у периоду од 6-9 октобра
2016.године) , под називом „АГРОСИМ 2016“.
II
Наведена средства , са позиције „ остале
помоћи -416-129“ , уплатити на
рачун 562-09980950599-31, организациони код 0831010, врста прихода
731219, шифра општине 088- НЛБ банка .
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-103/16
Датум:25.08.2016.год.

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

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 4000,00 КМ на име помоћи Црквеној општини
штрбачкој , за реконструкцију ентеријера у храму у
Штрпцима (под, електро инсталација, молерај) .
II
Уплату средстава на рачун Црквене општине
Штрпци, бр.562-006-8068131177 (Развојна банка ),
вршити са позиције “ грантови вјерским
организацијама“(415-214).
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије , просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“
Број: 02-40-144/16
Датум:30.08.2016.год.

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

17..................................................................
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 ),
Начелник општине Рудо , д о н о с и:

ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства, у износу од
100,00 КМ по ученику, на име новчане помоћи за 35
ученика првог разреда основних школа Рудо и Штрпца,
за школску 2016/17-у годину.
II
Наведена средства , из средстава буџета општине
Рудо, са позиције „буџетска резерва“, исплатиће се
путем благајне.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.

„Службени гласник општине Рудо” број 8/16
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Меџлиса Исламске
8124224434 отворен
Пословница Рудо.

Број: 02-40-143/16
Датум:29.08.2016.год.

III
За спровођење ове одлуке , задужује се
Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.

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

18..................................................................
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 Меџлиса Исламске заједнице Рудо, за уплату
таксе за укоп Крехо Есада, Начелник општине Рудо,
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 250,00 КМ на име таксе за укоп Есада Креха.
II
Уплату средстава , са позиције „остале текуће
помоћи -416-129“, извршити
на рачун Меџлиса
Исламске заједнице Рудо бр.562-006-8124224434 отворен
код НЛБ Развојне банке, Пословница Рудо.

заједнице Рудо бр.562-006код НЛБ Развојне банке,

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“
Број: 02-40-146/16
Датум:01.09.2016.год.

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

20..................................................................
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 Алмире Бахтовић из Миоча ,за помоћ у набавци
материјала за изградњу резервоара , Начелник општине
Рудо, д о н о с и:
О Д Л У К У
о додјели новчане помоћи

III
За спровођење ове одлуке , задужује се
Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.

I
Алмири Бахтовић из Миоча ,ОДОБРАВАЈУ СЕ
новчана средства, у износу од 700,00 КМ, на име помоћи
у набавци материјала за изградњу резервоара за воду.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“

II
Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи
избјеглим и расељеним лицима-416-123“ , уплатити на
рачун , бр.5620068123601015-НЛБ банка.

Број: 02-40-145/16
Датум:01.09.2016.год.

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

19..................................................................
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) и записника
Комисије за вјерска питања Скупштине општине Рудо од
26.02.2016.године , разматрајући захтјев за новчану
помоћ Меџлиса Исламске заједнице Рудо, Начелник
општине Рудо, д о н о с и

III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-40-182/15
Датум:07.09.2016.год.

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

21..................................................................
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 500,00 КМ на име помоћи Меџлису Исламске
заједнице Рудо , за текуће одржавање објеката по
потреби.
II
Уплату средстава , са позиције „грантови
вјерским организацијама -415-214“, извршити на рачун

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 Бибер Зејнилаиз Гривина ,за помоћ у набавци
материјала за прикључење на водоводну мрежу ,
Начелник општине Рудо, д о н о с и:
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I
Бибер Зејнилу из Гривина ,ОДОБРАВАЈУ СЕ
новчана средства, у износу од 400,00 КМ, на име помоћи
у набавци материјала за прикључење на водоводну
мрежу.
II
Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи
избјеглим и расељеним лицима-416-123“ , уплатити на
рачун , бр.56200681231754-76 -НЛБ банка.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-40-113/16
Датум:08.09.2016.год.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА РУДО
23..................................................................
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:01-03-18/16
Датум: 01.09.2016. године
У складу са чланом 2.13 и чланом 2.19.став 16
Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ број: 23/01,07/02,09/02,20/02, 25/02,4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), Општинска изборна
комисија Рудо, на сједници одржаној 01.09.2016. године
усвојила је:
О Д Л У К У
о висини накнада за рад бирачких одбора на
провођењу локалних избора 2016.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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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) ,
Начелник општине Рудо , д о н о с и,
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства, у износу од
130,00 КМ по кориснику, на име новчане помоћи за
набавку огрева социјално угроженим лицима за
2016.годину, према списку ЈУ Центра за социјални рад
Рудо број: 01-532-406/16 од 02.09.2016.године .
II
Уплату средстава, са позиције
„буџетске
резерве“, извршити на рачуне корисника помоћи, из
члана 1.ове одлуке, отворене код НЛБ Развојне банке,
Пословница Рудо.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Саставни дио ове одлуке је Списак за огрев
социјално угроженим лицима за 2016.годину, сачињен од
ЈУ Центар за социјални рад Рудо број: 01-532-406/16 од
02.09.2016.године.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-022-34/16
Датум:05.09.2016.год.

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

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнада за рад
бирачких одбора у основној изборној јединици 170 Б
Рудо на провођењу локалних избора 2016.године како
слиједи:
1) Предсједник бирачког одбора
120 КМ
2) Замјеник предсједника бирачког одбора
ангажован на дан избора
60 КМ
3) Члан бирачког одбора
80 КМ
4) Замјеник члана бирачког одбора
ангажован на дан избора
50 КМ
5) Замјеник предсједника/члан који
није ангажован на дан избора
30 КМ
Члан 2.
Финансијска средства за исплату накнада из
члана 1.ове одлуке обезбијеђена су у Буџету општине
Рудо за 2016.годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Предсједник
Зоран Ђуровић,дипл.прав
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:01-03-16/16
Датум: 01.09.2016. године
У складу са чланом 2.13 и чланом 2.19.
Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ број: 23/01,07/02,09/02,20/02, 25/02,4/04,
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20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), Општинска изборна
комисија Рудо, на сједници одржаној 01.09.2016. године
усвојила је:
О Д Л У К У
о висини накнада за превоз материјала на и са
бирачких мјеста за локалне изборе 2016.године
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за
превоз материјала на и са бирачких мјеста за локалне
изборе 2016.године и трошкови коришћења сопствених
телефона предсједницима бирачких одбора како слиједи:
1)
001
Увац
40.00 КМ
2)
002
Штрпца
50,00 КM
3)
003
Ст. Рудо
10,00 КМ
4)
004
Обрвена
10,00 КМ
5)
005
Цвркоте
85,00 КМ
6)
006
Међурјечје
35,00 КМ
7)
007
Оскоруша
45,00 КМ
8)
008
Мокронози
40,00 КМ
9)
010
Мрсово
15,00 КМ
10)
011
Гаочићи
30,00 КМ
11)
012
Бјело Брдо
60,00 КМ
12)
013
Устибар
20,00 КМ
13)
014
Кула
30,00 КМ
14)
015
Миоче
35,00 КМ
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Предсједник
Зоран Ђуровић,дипл.прав
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:01-03-17/16
Датум: 01.09.2016. године
У складу са чланом 2.13 Изборног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број:
23/01,07/02,09/02,20/02, 25/02,4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,
7/14 и 31/16), Општинска изборна комисија Рудо, на
сједници одржаној 01.09.2016. године усвојила је:
О Д Л У К У
о одређивању бирачких мјеста и њихових локација за
локалне изборе који ће се одржати 02.10.2016.године
Члан 1.
Одређују се бирачка мјеста на подручју општине
Рудо
за
локалне
изборе
који
ће
одржати
02.10.2016.године и локације на којима се иста налазе,
како слиједи:

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
501
000

Увац
Штрпци
Старо Рудо
Обрвена
Цвркоте
Међурјечје
Оскоруша
Мокронози

-просторије основне школе у Увцu
-просторије мјесне заједнице Штрпци
-просторије мјесне заједнице Старо Рудо
-кућа Рађен Олге у Обрвени
-просторије основне школе у Цвркотама
-просторије основне школе у Међурјечју
-просторије основне школе у Оскоруши
-просторије
основне
школе
у
Мокронозима
Рудо ОШ -просторије основне школе у Рудом
Мрсово
-просторије мјесне заједнице Мрсово
Гаочићи
-просторије основне школе у Гаочићи
Бјело Брдо -просторије
основне
школе
у
Микавицама
Устибар
-кућа Церовић Љупка у Устибру
Кула
-просторије основне школе у Кули
Миоче
-омладинска сала у Миочу
Рудо СШЦ 1-просторије Средњошколског центра
Рудо
Рудо СШЦ 2-просторије Средњошколског центра
Рудо
Одсуство -просторије Средњошколског центра
Рудо
лично
-придружено бирачком мјесту бр.17Рудо СШЦ 2

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
накнадно ће се доставити Централној изборној комисији
и објавити на ТВ Рудо, огласној табли и сајту општине
Рудо најкасније 15 дана прије одржавања избора.
Предсједник
Зоран Ђуровић,дипл.прав

ОДЈЕЉЕЊЕ
ЗА
ПРИВРЕДУ,
ФИНАНСИЈЕ,
ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ
И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА РУДО
-Одјељење за привреду, финансије,
просторно уређење и инспекцијске пословеБрој: 03-372-4/16
Датум: 06.09.2016.године
ОГЛАС
Одјељење за привреду, финансије, просторно
уређење и инспекцијске послове општинске управе Рудо
на основу рјешења број: 03-372-4/16 од 06.09.2016.
године, извршило је у Регистру заједница етажних
власника општине Рудо, у регистарском листу број: 5
упис оснивања Заједнице за управљање зградом у улици
Вожда Карађорђа Петровића број 8 у Рудом, са следећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом у
улици Вожда Карађорђа Петровића број 8, Рудо.
Оснивачи: 6 етажних власника зграде.
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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: Милун Топаловић, предсједник
Скупштине етажних власника, самостално и без
ограничења.
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Драгутиновић Драгиша, дипл.инж.шум.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА РУДО
Комисија за спровођење републичког референдума
-----------------------------------------------------------------Драгољуба Драже Михајловића бр. 41, 73260 Р У Д О
Тел: 058/711-164, фаx: 058/711-242, е-маил:сорудо@теол.нет
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------Број: 02-030-3/16
Дана : 08.09.2016.год.
Комисија за спровођење републичког референдум у општини Рудо , на основу члана 22.став 1.тачка б) Закона о
референдуму и грађанској иницијативи („Службени гласник Републике Српске , бр.42/10 и 46/10) и члана 5. Упутства о
начину спровођења републичког референдума , који ће се одржати 25.септембра 2016.године , на сједници одржаној дана
08.09.2016.године, донијела је :
ОДЛУКУ
о одређивању гласачких мјеста за изјашњавање грађана о спровођењу републичког референдума у општини Рудо
Члан 1.
За изјашњавање грађана о спровођењу републичког референдума у општини Рудо , одређују се следећа гласачка мјеста :
РУДО- 170
Р.бр
Гласачко мјесто
Локација
Гласају бирачи настањени у:
Број
бирача
1.
01-Мрсово
МЗ Мрсово Арбанаси,Баре,Бишевићи,Бјељевине,Близна,Чавдари,Долов 321
и, ДоњаСтрмица, Дорићи, Дубац, Џиханићи, Горња
Стрмица, Грабовик, Гривин, Ковачи,Љутава, Мрсово,
Омачина, Опутница, Паза ље, Пељевићи,Петачине, Похаре,
Полимље, Попов До, Прибишићи, Радожеље,Рупавци,
Сетихово, Станковача, Стргачина,Шахдани, Соколовићи,
Трбосиље, Зарбовина.
2.
02-Гаочићи
зграда ОШ
Доњи Раванци,Дуговјеч,Гаочићи,Горњи Раванци,Орах ,
129
Гаочићи
Паст
3.
03-Обрвена
Кућа Рађен
Обрвена
124
Олге
4.
04-Старо Рудо
зграда МЗ
Бјелуговина,Будалице,Косовићи,Равне Њиве,Старо Рудо,
268
С.Рудо
Стргачи,Вити Граб,Заграђе,Златари,Зарбовина,Зубањ
5.
05-Устибар
кућа
Устибар
241
Церовић
Љупка
6.6 6.
06-Међурјечје
зграда ОШ- Међурјечје
120
Међурјечје
7.
07-Миоче
омлад.сала
Миоче
411
8.
08-Кула
зграда ОШ
Борановићи,Доње Цикоте,Кула
387
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

09-Увац
10-Мокронози
11-Оскоруша
12-Цвркоте
13-Штрпци
14-Бијело Брдо

зграда ОШ
зграда ОШ
зграда ОШ
зграда ОШ
зграда МЗ
зграда ОШ Микавице
зграда ОШ

15.

15-Рудо ОШ

16.

16-Рудо СШЦ 1

зграда
СШЦ

17.

17-Рудо СШЦ 2

зграда
СШЦ

Књегиња,Плема,Увац
Мокронози
Оскоруша, Трнавци код Рудог
Божовићи,Цвркоте,Раковићи,Трнавци
Бјелушине,Бован,Доња Ријека,Горња Ријека,Штрпци, Зубач
Арсићи,Бијело Брдо, Даниловићи, Јањићи, Микавице,
Мисајловина, Омарине, Пријеворац, Ваган
Гојава,Горње Цикоте,Пребидоли,Рудо- уице: Крагујевачка,
Милоша Видаковића,Пребидолска, Росуље, Светосавска,
Видовданска,,Краља Петра И Ослободиоца( парни бр.,),
Добровољачка, Др.Ћалића,Индустријска,Гојавска, Николе
Гардовића.
Улице:.Босанска, Лимска,Милоша Обилића,Палих српских
бораца, Пијачни пут, Проте Славка Поповића, Први мај,
Романијска, Трг слободе, Војводе Степе Степановића,,
краља Петра И Ослоб.(непарни бр.,бб, бр.31 б,31 а,41 б,31
е,31 ц,41 а,43а) Соколовића,Д.Д.Михаиловића.
Николићи,Ресићи,Рудо-улице:12.јули,Цара Душана,Вожда
Карађорђа Петровића

672
454
258
131
961
763
885

788

727

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном .гласнику општине Рудо” и на
званичном сајту општине Рудо.
ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Анђа Остојић

САДРЖАЈ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Правилник о измјенама Правилника о платама и нанадама запослених радника у општинској управи Рудо
1
Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Модернизација и одржавање јавне расвјете на подручју
општине Рудо кроз модел финансирања из уштеде ел.енергије
2
Одлука о покретању поступка јавне набавке
2
Одлука о покретању поступка јавне набавке
2
Одлука о избору најповољнијег понуђача
2
Одлука о избору најповољнијег понуђача
3
Одлука о покретању поступка јавне набавке
3
Одлука о додјели новчане помоћи
4
Одлука о додјели новчане помоћи
4
Одлука о додјели новчане помоћи
4
Одлука о додјели новчане помоћи
5
Одлука о додјели новчане помоћи
5
Одлука о одобравању средстава
5
Одлука о додјели новчане помоћи
5
Одлука о додјели новчане помоћи
6
Одлука
6
Одлука
6
Одлука о додјели новчане помоћи
7
Одлука о додјели новчане помоћи
7
Одлука о додјели новчане помоћи
7
Одлука о додјели новчане помоћи
7
Одлука
8
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА РУДО
Одлука о висини накнаде за рад бирачких одбора на провођењу локалних избора 2016.године
8
Одлука о висини накнаде за превоз материјала на и са бирачких мјеста за локалне изборе 2016,године
8
Одлука о одређивању бирачких мјеста и њихових локација за локалне изборе који ће се одржати 02.10.2016.г
9
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Оглас
9
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА
Одлука о одређивању гласачких мјеста за изјашњавање грађана о спровођењу републичког референдума у
општини Рудо
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