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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIII Рудо, 19. март  2019. године Број 3 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

1............................................................................................................................................... 
На основу члана 59. став 1. алинеја 8 и члана 63. став 3 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број:97/16), Начелник општине Рудо, дана 12.03.2019. године, д о н о с и 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

У  Правилнику  о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо 

(„Службени гласник Општине Рудо“ број: 5/17 и 1/18), у члану 9. иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 

 „У Одсјеку за стручне послове Скупштине општине и Начелника општине, савјетодавнe пословe за 

Начелника општине врши савјетник.Мандат савјетника престаје престанком мандата Начелника општине, оставком 

или разрјешењем. На  радно-правни статус савјетника, примјењује се општи прописи о раду.“. 

 

Члан 2. 

 У члану 19. став 1. ПРИЛОГ 01 Организација послова и систематизација радних мјеста у Одсјеку за стручне 

послове Скупштине опшине и Начелника општине, ПРИЛОГ 01.1-Основна организациона шема Одсјека за стручне 

послове Скупштине општине и Начелника општине, мијења се и гласи: 
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ОДСЈЕК ЗА СТРУЧНЕ 

ПОСЛОВЕ  СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ 

 

  

Савјетник Начелника 

          општине 

 

 

  

 

 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

-ШЕФ ОДСЈЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Самостални стручни 

сарадник за правне послове 

Начелника општине 

 Самостални стручни сарадник за 

скупштинске и нормативне 

послове 

 Технички секретар 

Начелника општине и 

предсједника СО-е 

              

Члан 3. 

 У члану 19. став 1. Прилог 01.2- Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одсјека за стручне 

послове Скупштине општине и Начелника општине, мијења се и гласи: „ 
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„ Прилог 01.2-табела 

01.2-ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА ОДСЈЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

-ОДСЈЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ- 

Р/Б 
НАЗИВ РАДНОГ 

МЈЕСТА 

КАТЕГОРИЈА ЗВАЊЕ 
СТРУЧНА 

СПРЕМА 

РАДНО 

ИСКУСТВО 

ПОСЕБНИ 

УСЛОВИ 
БРОЈ 

ИЗВРШ. 

СТАТУС 

ЗАПОСЛЕНОГ 
члан 15. члан 16. ЗАНИМАЊЕ члан 12. члан 13. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Савјетник Начелника 

општине 

 

- 

 

           - 

 

-                                          

 

- 

 

- 

 

1 

Чл. 63. ЗЛС 

2. Секретар Скупштине 

општине-шеф Одсјека 

 

I 

 

           - 

ВСС- 

дипломирани 

правник- 

240 ECTS  

 

3 године 

 

тачка 1  

 

1 

 

С 

3. Самостални стручни 

сарадник за правне 

посло-ве Начелника 

општине 

 

V 

 

прво 

 

ВСС- 

дипломирани 

правник- 

240 ECTS 

 

3 године 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

 

С 

4. Самостални стручни 

сарадник за 

скупштинске и  

нормативне послове 

 

V 

 

        прво 

ВСС- 

дипломирани 

правник- 

240 ECTS 

 

3 године 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

С 

 

 

 

5. Технички секретар 

Начелника општине и 

предсједника СО 

 

- 

 

- 

ССС- 

друштвеног 

смјера 

 

6 мјесеци 

 

тачка 3 

 

1 

 

Н 

          У К У П Н О 5  

Статус: С-службеник 

Н-намјештеник “.                           

 

 

Члан 4. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број: 02-12-1/19                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, 

Датум: 12.03.2019.године         Рато Рајак, дипл.инж.архитектуре с.р.
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2.............................................................. 
На основу члана 59. став 1 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“брoj: 97/16), члана 6. став 3 Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16) и члана 24. 

Колективног уговора Општинске управе Рудо 

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

9/18), Начелник општине Рудо,  д о н о с и                                                                                                                                                         

                                       

 

 

П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ 

РАДНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РУДО 

 

  

Члан 1. 

У Правилнику о платама и накнадама 

запослених радника у Општинској управи Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:1/18 и 

10/18), у члану 7. став 1- табеларни преглед „ 

Коефицијенти за обрачун плата и бруто плате 

запослених по систематизованим радним мјестима 

Општинске управе Рудо“ у Одсјеку за стручне 

послове Скупштине општине и Начелника општине 

мијења се и гласи: 

„ 

Р.б Радно мјесто 

 

Коеф

иције

нт 

Бруто 

плата 

1. Савјетник 

Начелника 

општине 

10,80 1.773,13 

КМ 

2. Секретар 

Скупштине 

општине- 

Шеф Одсјека 

15,35 2.520,14 

КМ 

3. Самостални 

стручни 

сарадник за 

правне послове 

Начелника 

општине 

10,02 1.645,07 

КМ 

 

4. 

Самостални 

стручни 

сарадник за 

скупштинске и 

нормативне 

послове 

10,02 1.645,07 

КМ 

 

5. 

Технички 

секретар 

Начелника 

општине и 

предсједника 

Скупштине 

општине 

6,68 1.096,71 

КМ 

      „ 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-13-1/19       

Датум: 19.03.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

3.............................................................. 
На основу чл. 67.став 1. тачка 5. и 88. Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 

и 8/17), Начелник општине  Рудо  доноси : 

 

 

О Д Л У К У 

накнади члановима радних тијела 

 

I 

Овом одлуком утврђује се висина износа , 

услови и начин исплате накнаде за рад  члановима  

радних тијела(комисије , радне групе)  , која за потребе 

функционисања локалне управе Рудо, образује Начелник 

општине . 

 

II 

Накнада за рад у овим радним тијелима   не 

припада  члановима који су запослени у: Општинској 

управи  Рудо , буџетским корисницима и корисницима 

гранта из буџета општине Рудо уколико су у току радног 

времена били ангажовани у раду радног тијела. 

 

III 

Накнада члановима   радног тијела, износи  30,00 

КМ по одржаној сједници  или  другом начину  

ангажовања  на пословима из надлежности  конкретног  

радног тијела. 

 

IV 

Чланови радних тијела имају право на накнаду 

трошкова превоза од мјеста становања до мјеста 

одржавања сједнице радног тијела , уколико је раздаљина 

већа од 2 КМ. 

Трошкови из претходног става обрачунавају се и 

исплаћују у висини важећих цијена у јавном саобраћају , 

односно  у висини 15% од цијене  једног литра бензина 

по пређеном километру , уколико нема организованог 

јавног превоза. 

 

V 

Исплата накнаде врши се уплатом на текуће 

рачуне чланова радних тијела а на основу записника о 

одржаним сједницама или конкретним активностима. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-022-19/19 

Датум: 12.03.2019.год.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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4.............................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ- 

 

На основу чланова 59. и 82. Став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16; члана 67. Статута општине Рудо 

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

Прoтокола општине Рудо о сарадњи и поступању у 

случајевима насиља над женама и у породици , број: 02-

014-6/19 од 25. фебруара            2019. године начелник 

општине Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

О именовању Координационог тијела за 

успостављање континуиране мултисекторске сарадње 

између субјеката поступања у случајевима насиља 

надженама и у породици 

 

 

Члан 1. 

Именује се Координационо тијело  за успостављање 

континуиране мултисекторске сарадње измеђусу бјеката 

поступања у случајевима насиља над женама и у 

породици у сљедећем саставу: 

 

1. Драган Јовановић, члан, представник, Општине Рудо 

2. Славица Сташевић, члан, - ЈУ Центар за социјални  

рад Рудо 

3. Марина Миликић, члан - ЈУ Дом здравља„др Стојана 

и Љубица“ Рудо 

4. Бојан Медовић, члан – Полицијска станица Рудо 

5. Татомир Елез, члан - ЈУ Средњошколски центар 

„СШЦ“  Рудо 

6. Наташа Тодоровић  Барбарез,  члан-ЈУОсновна школа 

„Рудо“ Рудо 

7. Светлана Вуковић, члан–НВО Центар за одговорну 

демократију „ЦОД“ Луна 

 

Члан 2. 

Прoтоколом општине Рудо о сарадњи и 

поступању у случајевима насиља над женамаи у 

породици, број: 02-014-6/19 од 25. Фебруара  2019.године 

оснива се Координационо тијело ради превенције 

насиља, едукације о насиљу, сузбијања и спречавања 

насиља над женама и у породици, заштите жртава 

насиља и афирмације њихових права, те евалуације 

постигнутих и планирања наредних активности у овој 

области.  

Члан 3. 

Задатак Координационог тијела је да прикупља, 

анализира и размјењује податке о насиљу над женама и у 

породици, идентификује добре и лоше праксе у раду 

субјеката поступања и заштите; анализира механизме 

заштите и предлаже унапријеђење мјера које су у 

надлежности Општине Рудо, организује заједничко 

унапријеђење знања и вјештина Службеника свих 

субјеката,  извјештава Скупштину општине Рудо о стању 

у области сузбијања насиља над женама и у породици. 

Члан 4. 

Координационо тијело се састаје по потреби, а 

најмање једном квартално. 

 

Члан5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број: 02-022-18/19 

Датум: 01.март.2019.год.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

5.............................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА  РУДО 

-НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ- 

 

На основу чланова 59. и 82. Став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16; члана 67. Статута општине Рудо 

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

Прoтокола општине Рудо о сарадњи и поступању у 

случајевима насиља над женама и у породици , број: 02-

014-6/19 од 25. Фебруара  2019.године начелник општине 

Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању Мултисекторског тима за поступање у 

случајевима насиља над женама и у породици 

 

Члан 1. 

Именује се Мултисекторски тим  за поступање у 

случајевима насиља над женама и у породици у 

сљедећем саставу: 

1. Игор Никитовић, члан–представник Општине Рудо 

2. Братислав Буква, члан,- ЈУ Центар за социјални рад 

Рудо 

3. Марина Миликић, члан - ЈУ Дом здравља „др Стојана 

и Љубица“ Рудо 

4. Предраг Новаковић, члан –Полицијска станица Рудо 

5. Данијела Матић, члан-ЈУ Средњошколски центар 

„СШЦ“  Рудо 

6. Ивана Рајак,  члан-ЈУ Основна школа „Рудо“ Рудо 

7. Светлана Вуковић, члан–НВО Центар за одговорну 

демократију „ЦОД“ Луна 

 

Члан 2. 

Мултисекторски тим, формиран за одговор на 

насиље над женама и у породици, дјелује у конкретном 

случају насиља и састоји се од представника свих 

субјеката заштите и поступања који су задужени за 

конкретан случај. 

Мултисекторски тим за одговор на насиље над 

женама и у породици у конкретном случају насиља 

задужен је да омогући размјену информација међу 

субјектима у конкретном случају насиља, процјењује ток 

поступка и планира даље заједничке активности, 

координира заштиту жртве и планира даље заједничке 

активности поступања у конкретном случају. 
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Члан 3. 

Мултисекторски тим се састаје на иницијативу 

неког од субјеката заштите и поступања у зависности од 

сложености конкретног случаја.  

Мултисекторски тим ће организовати пасивно 

дежурство чланова,  ради хитног и неодложног 

поступања у конкретном случају насиља. 

 

Члан 4. 

Мултисекторски тим је за свој рад одговоран 

Координационом тиму формираном у складуса 

Прoтоколом општине Рудо о сарадњи и поступању у 

случајевима насиља над женама и у породици , број: 02-

014-6/19 од 25. фебруара 2019.године. 

   

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-022-17/19 

Датум: 01.март.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.3 Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за III мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 250,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције.  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404--5/19  

Датум: 27.02.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.4 Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за III мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 275,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи за канцеларијски материјал, економски код 

412319. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 
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Број:02-404-4/19  

Датум: 27.02.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

8.............................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке из Анекса II дио А ЗЈН, а под редним 

бројем 1.16  Плана јавних набавки за 2019. годину, за 

набавку услуга: „Осигурање запослених радника у 

општини Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.280,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

осигурање запослених, економски код 412725. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-6/19  

Датум: 13.03.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

9.............................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала за III мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 291,79 КМ 

без ПДВ-а, односно 341,40 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

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, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-404-5/19  

Датум: 05.03.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

10............................................................ 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за III мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 277,69 КМ 

без ПДВ-а, односно 324,90 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 
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се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-404-4/19  

Датум: 05.03.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

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

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

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку услуга 

„Осигурање запослених радника у општини Рудо“, 

понуду је доставио следећи понуђач: 

1.  „WIENER OSIGURANJE“ Рудо, на износ од 

1.332,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда од стране „Wiener osiguranjа“ Рудо, 

испуњава све критерије у складу са ТД и да се  истим 

приступи закључивању уговора. 

 

III 

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. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“  и на веб страници општине Рудо. 

 

Број:02-404-6/19  

Датум: 14.03.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

12............................................................ 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев за помоћ  Пепић Муше,  

повратника у Старо Рудо , а на предлог Комисије за 

спровођење поступка додјеле помоћи из буџета општине 

избјеглим и расељеним лицима,  Начелник општине 

Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Пепић Муши  - повратнику у  Старо Рудо ,  

општина Рудо , ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у 

износу од  400,00 КМ, на име помоћи  за набавку 

материјала  за санацију  породичног стамбеног објекта.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима-416-123“ , уплатити на 

рачун именоване , бр. 562-006-81513772-56- Н ЛБ 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: 02-40-34/19  

Датум: 18.03.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

13............................................................ 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-020-5/19 

Датум: 27.02.2019.године 

 

На основу чл. 67.став 1.тачка 5. и 88.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ бр. 

4/17 и 8/17) и члана 7. Одлуке о начину одабира 

пројеката невладиних /непрофитних организација по 

ЛОД методологији  („Службени гласник општине Рудо “ 

бр. 5/18), Начелник општине Рудо, доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Образује се Комисија за оцјену пројеката 

удружења, који ће се финансирати из буџета општине у  

2019-ој години( у даљем тексту : комисија), у саставу: 

-Марко Пјевчевић- предсједник (Општинска 

управа Рудо), 

-Јелена Кузмановић-Шалипур - члан (Општинска 

управа Рудо), 

-Нинослав Пријовић-члан (одборник СО-е), 
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-Илија Арсић –члан ( одборник СО-е Рудо), 

-Милена Кујунџић – члан (представник 

организације цивилног друштва), 

-Марија Ивановић – замјенски члан (представник 

организације цивилног друштва). 

 

2.Комисија се именује на период од годину дана. 

 

           3.Задатак чланова комисије је да: 

- изврше провјеру испуњености формалних 

услова у погледу статуса удружења, благовремености и 

потпуности пријаве на јавни позив као и самог пројекта , 

у смислу чл.2.,4., 5.и 6.Одлуке о начину одабира 

пројеката невладиних /непрофитних организација по 

ЛОД методологији;   

-изврше оцјену пројекатау складу са чл.9.и 

10.наведене одлуке;  

-Начелнику општине поднесу извјештај о раду , 

приједлог  одабраних пројеката и износ  средстава којима 

ће се ови пројекти финансирати из буџета општине.    

 

            4.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

     ДОСТАВИТИ:                                                             

 1.Члановима комисије              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                        

2.А/А           Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

14............................................................ 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев за помоћ  удружења 

„Нада“ Рудо ,  Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Удружењу „Нада“ Рудо, одобравају се новчана 

средства у износу од  500,00 КМ, на име помоћи за 

измирење доприноса за пензионо- инвалидско осигурање 

за Милену Кујунџић. 

 

II 

 Наведена средства , са буџетске позиције  

“остале  текуће помоћи 416-129“ , уплатити на рачун  

удружења „Нада“ Рудо  , бр.562 006 0000151230- Н ЛБ 

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: 02-40-38/19  

Датум: 19.02.2019.год.        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 
   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији  

радних мјеста општинске управе Рудо        1/1 

2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама и накнадама запослених радника у  

Општинској управи Рудо         2/3 

3. Одлука онакнади члановима радних тијела       3/3 

4. Одлука о  именовању Координационог тијела за успостављање континуиране мултисекторске сарадње  
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