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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIII Рудо, 25. јун  2019. године Број 5 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

1.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

("Службени гласник општине Рудо", број: 4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

21.06.2019. године, донијела је 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У   

o отпису камате  корисницима кредите из средстава 

буџета општине Рудо одобрених за подстицај 

економског развоја  

 

 

Члан  1. 

 Овом Одлуком уређују се услови за отпис камате 

корисницима кредита из средстава буџета општине Рудо 

одобрених за подстицај економског развоја. 

 

Члан 2. 

 Право на отпис камате имају сви дужници 

корисници кредита, из средстава буџета општине Рудо, 

одобрених за подстицај економског развоја који су већ 

измирили или измире своју основну обавезу (главницу 

кредита) закључно са 31.12.2019. године. 

Корисници кредита из претходног става, који 

поред основне обавезе дугују и евентуалне судске 

трошкове настале у поступку принудне наплате, 

обавезни су да поред основне обавезе измире и те судске 

трошкове закључно са 31.12.2019. године. 

  

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине да предузме 

све радње у циљу реализације ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Број:01-022-29/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

 

 

 

2.................................................................... 
На основу члана 348. став (3) Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став (2) Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број 97/16 и 36/19)  и члана 36. став (2) Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана  21.06.2019. године, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

о продаји земљишта непосредном погодбом 

за потребе изградње вјерског објекта-православног 

храма 

 

 

Члан 1. 

  Општина Рудо продаје непосредном погодбом 

Српској православној црквеној општини Рудо 

непокретност означену као к.ч.број 189/14, звану 

Стражбеница, пашњак 1.класе, укупне површине 852 м
2
, 

уписану у Посједовни лист број 182 и Земљишнокњижни 

извадак број 588 КО Миоче, а у сврху изградње вјерског 

објекта-православног храма. 

 

Члан 2. 

Земљиште из члана 1. ове одлуке продаје се по 

тржишној цијени која износи 1,50 КМ / м
2
, што за укупну 

површину земљишта износи  1.278,00 КМ. 

 

Члан 3. 

  Овлашћује се Начелник општине Рудо да у име 

општине Рудо закључи уговор о купопродаји некретнине 

из члана 1. ове одлуке а све након прибављеног 

мишљења од  Правобранилаштва Републике Српске – 

сједиште замјеника у Фочи. 

 

Члан 4. 

   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-30/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                   ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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3.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 97/16), чл. 36. Статута oпштине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17) и чл. 2. и 8. 

Одлуке о критеријумима, условима и начину утврђивања 

статуса удружења од интереса за општину Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 11/18), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

21.06.2019. године, д о н и ј е л а је  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању статуса удружења од интереса за 

општину Рудо  

 

Члан 1. 

Утврђује се статус удружења од интереса за 

општину Рудо за Удружење родитеља са четворо и више 

дјеце. 

Члан 2. 

(1) Удружење коме је утврђен статус удружења 

од интереса за општину Рудо може остварити подршку 

Општине у суфинансирању активности, утврђених 

годишњим програмом рада у складу са могућностима 

буџета Општине и адекватну помоћ у обезбјеђењу других 

материјалних услова за рад и активности удружења. 

 (2) Висина опредељених средстава за удружења 

са утврђеним статусом од интереса за општину Рудо 

утврђује се Буџетом. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

4.................................................................... 
На основу члана  5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11)  

члана 12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.41/03), и члана 11. Статута ЈП 

Информативни центар Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број 4/11 и 8/11), Скупштина општине 

Рудо у функцији Скупштине ЈП Информативни центар 

Рудо, на сједници одржаној дана 21.06.2019, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о разрјешењу ВД  чланова Надзорног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо 

 

Члан 1. 

Новаковић Младен, Јовановић Мирко  и Ханић 

Белкиса, разрјешавају се са функције вршиоца дужности 

чланова Надзорног одбора ЈП Информативни центар 

Рудо из разлога што је окончана процедура за избор 

нових чланова и што су испуњени услови за именовање 

чланов Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо. 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-32/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

5.................................................................... 
На основу члана  5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11)  

члана 12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.41/03), и члана 11. Статута ЈП 

Информативни центар Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број 4/11 и 8/11), Скупштина општине 

Рудо у функцији Скупштине ЈП Информативни центар 

Рудо, на сједници одржаној дана 21.06.2019, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању чланова Надзорног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо 

 

Члан 1. 

За чланове Надзорног одбора ЈП Информативни 

центар Рудо, на мандатни период  од четири године, 

именују се: 

1. Новаковић Исидора-предсједник 

2. Јовановић Мирко-члан  

3. Станковић Оливера-члан  

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објевиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-33/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                     ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

6.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

21.06.2019. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

 о давању сагласности 

 

Члан 1. 

           Даје се сагласност привредном друштву д.о.о. 

„Стоглав“ Пазаље да, у сврху реализације пројекта 

експлоатације воде са изворишта Пазаље, може 

користити узак појас парцеле означене као к.ч.број 

1787/2 КО Пазаље, у нарави некатегорисани пут а у сврху 

постављања подземних инсталација-цјевовода. 
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Члан 2. 

 Д.о.о. „Стоглав“ Пазаље је дужан да након 

постављања подземних инсталација-цјевовода, 

предметно земљиште уреди, ради даљег несметаног 

кориштења. 

Члан 3. 

 Међусобни односи у циљу реализације ове 

одлуке регулисаће се посебним уговором између 

Начелника општине и привредног друштва „Стоглав“. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Рудо”. 

 

Број:01-022-34/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

7.................................................................... 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

21.06.2019. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о обављању комуналне 

дјелатности и стању комуналне инфраструктуре, 

школских установа и спортских терена у општини 

Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о обављању комуналне 

дјелатности и стању комуналне инфраструктуре, 

школских установа и спортских терена у општини Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-52/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                     ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

8.................................................................... 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

21.06.2019. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о снабдјевености и квалитету 

воде за пиће на територији општине Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о снабдјевености и 

квалитету воде за пиће на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-013-53/19    

Датум: 21. јун  2019.год.                     ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

9.................................................................... 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

21.06.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о техничко-материјалном 

стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и 

против-пожарне заштите на територији општине Рудо  

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о техничко-материјалном 

стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и 

против-пожарне заштите на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-54/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                    ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

10.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

21.06.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја за 2018.годину о насиљу над 

 женама и у породици у општини Рудо 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај за 2018.годину о насиљу над 

женама и у породици у општини Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-57/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                     ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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11.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

21.06.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о заштити животне средине, 

стању зелених површина, паркова и депонија за смеће 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о заштити животне средине, 

стању зелених површина,паркова и депонија за смеће. 

 Задужује се комунална полиција да изврши 

контролу одлагања кабастог смећа и отпадних вода у 

индустријским погонима и другим привредним 

субјектима на Увцу , да о томе сачини записник и о 

резултатима контроле извјести Скупштину општине Рудо 

на наредној сједници. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-55/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                     ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

12.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

21.06.2019. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о стању саобраћаја и путних 

комуникација на територији општине Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о стању саобраћаја и путних 

комуникација на територији општине Рудо. 

 Задужује се Начелник општине Рудо и надлежне 

општинске службе да,  након прикупљања података са 

терена и извршене обраде поднијетих захтјева и уочених 

потреба, сачине План редовног одржавања и насипања 

локалних и некатегорисаних путева и доставе га 

Скупштини општине на усвајање.  

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-56/19 

Датум: 21. јун  2019.год.                     ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1.................................................................... 
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    д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

 Ученицима  деветог разреда ОШ „Бошко Буха“ 

Штрпци -Јовани Ћировић И Марку Станишићу , 

одобравају се новчана средства у износу по  100,00 КМ, 

као награде за освојено друго и треће мјесто на 

републичким такмичењима.   

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције    „остале помоћи ђацима и студентима 

(416-124)“, исплатити готовински из благајне Општинске 

управе Рудо. 

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:02-40-87/19                    
Датум: 28.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

2.................................................................... 
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број  

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев  Центра за социјални 

рад Рудо , бр. 02-183-81/19  од 08.05.2019. 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  460,00 КМ, на име помоћи  ЈУ „Центар за социјални 

рад Рудо“,  за реализацију  пројекта „Социјализација 

дјеце Републике Српске 2019.године“. 

 

II 

               Средства из тачке I намјењена су за 23-оје дјеце 

из породица корисника права из социјалне и дјечије 

заштите, дјеце са сметњама у развоју, дјеце из 

вишечланих породица и дјеце демобилисаних бораца и 

РВИ ВРС од I-IV категорије  , која ће љетовати у 

одмаралишту „Ужице“ у Бечићима , у периоду од 

27.05.2019. до 05.06.2019.године. 
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III 

             Наведена средства , са позиције „ текуће помоћи 

ђацима и студентима -416-124“, уплатити на рачун Буква 

Братислава бр.562-100-8021024923-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: 02-40-74/19 

Датум: 10.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

3.................................................................... 
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  Џемата 

џамије Мехмед -паша Соколовић  у Соколовићима  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 

 Џемату џамије Мехмед- паша Соколовић  у 

Соколовићима ,одобравају се новчана средства у износу 

од  1000,00 КМ, на име помоћи  за рјешавање проблема 

водоснадбијевања  обновљеног објекта ове џамије.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

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

рачун КП „Услуга „ Рудо  , бр.562-006-00002976-03-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: 02-40-77/19                 
Датум: 15.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

4.................................................................... 
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  Хаџић 

Нијаза, повратника у село Арбанаси  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 

 Хаџић Нијазу ,повратнику у село Арбанаси 

,одобравају се новчана средства у износу од  500,00 КМ, 

на име помоћи  за изградњу стајског објекта  за потребе 

узгоја оваца.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

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

рачун  подносиоца захтјева бр. бр.562-006-81258522-88-

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: 02-40-72/19  
Датум: 23.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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

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

и 8/17), по захтјеву ЈУ Основна школа „Бошко Буха „ 

Штрпци, Начелник општине Рудо    д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

  ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од 300,00 КМ, на име помоћи за организацију  другарске 

вечери ученика деветих разреда  школске 2019-е године. 

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције    „остале помоћи ђацима и студентима 

(416-124)“,уплатити на рачун Синдиката ове школе 

бр.562-006-0000-2937-23- 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: 02-40-84/19 

Датум: 24.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   5/19      25.06.2019.                                  Страна   

 

6 

6.................................................................... 
На основу чл. 67. став 1. тачка 5. и 88.  Статута 

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

и 8/17), по захтјеву ЈУ Средњошколски центар Рудо, 

Начелник општине Рудо    доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

  ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од 500,00 КМ, на име помоћи за организацију  матурске 

вечери матураната Средњошколског центра Рудо – 

генерација 2019.године. 

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције    „остале помоћи ђацима и студентима 

(416-124)“,уплатити на рачун угоститељске радње 

„Аковац“ Рудо, бр.562-006-81446140-28- 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: 02-40-78/19  

Датум: 15.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

7.................................................................... 
 На основу чл. 67. став 1. тачка 5. и 88.  Статута 

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

и 8/17), по захтјеву Миодрага Ракића из Рудог  , 

Начелник општине Рудо  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

I 

  Одобравају се новчана средства, у износу од 

300,00 КМ, на име  трошкова регистрације  Удружења 

подводних активности „Рееф“  Рудо. 

 

II 

 Наведена средства, из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције             „текуће помоћи породици -416-

126“, уплатити на рачун Миодрага Ракића,                 

бр.552-1153147448197-Адиццо 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: 02-40-81/19  

Датум: 21.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

8.................................................................... 
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

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

8/17), разматрајући  молбу  Предрага Остојића за  помоћ 

у финансирању штампања књиге , Начелник општине 

Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од 300,00КМ, на име помоћи у финансирању трошкова 

штампања књиге, под називом „Усташки злочин у 

Старом Броду код Вишеграда1942. –у свијетлу њемачких 

докумената “ аутора  Предрага  Остојића ,историчара из 

Рудог.  

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „остале помоћи -416-129“, уплатити на 

рачун Предрага Остојића, бр.562-100-8006396838-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: 02-40-91/19  

Датум: 31.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

9.................................................................... 
 На основу чл. 67. став 1. тачка 5. и 88.  Статута 

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

и 8/17), по захтјеву Цвркота Радојице из Цвркота , 

општина Рудо , Начелник општине Рудо  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

 

I 

  Цвркота Радојици из Цвркота , одобравају се 

новчана средства, у износу од 300,00 КМ, на име помоћи 

због тешке материјалне ситуације у којој се нашао због 

губитка основног извора средстава. 
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II 

 Наведена средства, из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције   „ остале помоћи породици (416-

126)“,уплатити на рачун  Цвркота Радојице ,бр.562-006-

81449666-23 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: 02-339-6/19  

Датум: 16.05.2019.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 67. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17), Одлуке о 

усвајању Стратегије развоја општине Рудо за период 

2018-2027 („Службени гласник општине Рудо“, број: 

12/18) Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

 

О Д Л У К У  

о одобравању Плана имплементације и индикативног 

финансијског оквира за период 2019-2021 

 

 

I 

 Одобрава се План имплементације и 

индикативни финансијски оквир за период 2019-2021 (у 

даљем тексту: План имплементације). 

 

II 

 Укупна планирана средства за реализацију 

пројеката/мјера за период 2019-2021 износе: 10.193.050 

од чега је из планирано финансирање из буџета општине 

у износу од  5.450.319, а из осталих извора  4.742.731 КМ.  

 

III 

 План имплементације из члана 1. ове одлуке 

налази се у прилогу и чини њен саставни дио.  

 

IV 

  Одсјек за планирање и управљање развојем је 

одговоран за обезбјеђивање функционалне електронске 

евиденије и праћење реализације стратешких пројеката, 

као и извјештавање о реализацији Плана имплементације.  

V 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:02-022-23/19                    
Датум: 14.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

11.................................................................. 
 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 Клачар Муја  

из Стргачине,општина 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 

  Клачар Мују  ,повратнику у село Стргачина,  

општина Рудо , одобравају се новчана средства, у износу 

од  500,00 КМ, на име помоћи  за  завршетак породичног 

стамбеног објекта (санитарни чвор и столарија) .  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

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

рачун именованог(ЈМБГ 2105952171511) , бр. 562-006-

8123315156-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: 02-40-109/19  

Датум: 19.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

12.................................................................. 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5.и 88. Статута 

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

8/17), разматрајући  молбу  Асоцијације хирурга РС за 

новчану  помоћ , Начелник општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од 150,00КМ, на име помоћи за организовање 12-ог 

симпозијума хирурга Србије и Републике Српске , који 

се одржава у дане 27.- 29.06.2019.године у Фочи.  

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „буџетска  резерва“, уплатити на  жиро 

рачун Асоцијације хирурга Републике Српске, бр.555-

800-00210203-91-Нова банка . 
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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: 02-40-97/19  

Датум: 05.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

13.................................................................. 
На основу чл.  67.став 1.алинеја 5. и 88. Статута 

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

и 8/17) , по захтјеву Црквене општине Штрпци , 

Начелник општине  д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 500,00 КМ , на име помоћи Црквеној општини 

Штрпци  за изградњу помоћног објекта код храма 

св.Марије Магдалине у Мокронозима . 

 

II 

Одобрена  средства, са позиције “ буџетска 

резерва“, уплатити  на рачун  Црквене општине Штрпци, 

бр.562-006-8068131177 –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. 02-40-98/19     

Датум: 07.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

14.................................................................. 
На основу чл.  67.став 1.алинеја 5. и 88. Статута 

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

и 8/17) , по захтјеву Црквене општине Штрпци , а на 

предлог Комисије за вјерска питања Скупштине  

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

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 2. 000,00 КМ , на име помоћи Црквеној општини 

Штрпци  за завршетак радова на изградњи храма 

св.Марије Магдалине у Мокронозима . 

 

II 

Уплату средстава  на рачун  Црквене општине 

Штрпци, бр.562-006-8068131177 –НЛБ банка, вршити са  

са позиције “ грантови вјерским организацијама-415-

214“. 

III 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

Бр. 02-40-99/19  

Датум: 07.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

15.................................................................. 
На основу чл.  67.став 1.алинеја 5. и 88. Статута 

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

и 8/17) , по захтјеву Црквене општине Бијело Брдо а на 

приједлог Комисије за вјерска питања Скупштине 

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

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 2000,00 КМ , на име помоћи Црквеној општини Бијело 

Брдо  за трошкове поправке крова на цркви брвнари на 

Бијелом Брду . 

 

II 

Одобрена  средства, са позиције “ 415-214- 

грантови вијерским организацијама“, уплатити  на рачун  

Црквене општине Бијело Брдо, бр. 562-006-80593151-38- 

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:02-022-26/19                    
Датум: 07.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

16.................................................................. 
На основу чл. 67.став 1. алинеја 5. и 88.Статута 

општине Рудо (Службен гласник општине Рудо бр.4/17 и 

8/17)  а на приједлог Комисије за вјерска питања 

Скупштине општине Рудо, Начелник општине Рудо         

д о н о с и : 
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О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  2000,00 КМ,  на  име помоћи Меџлису Исламске 

заједнице Рудо  за текуће одржавање објеката по 

потреби. 

 

II 

Уплату средстава , са позиције „415-214- 

грантови вјерским организацијама“, извршити  на рачун 

Меџлиса Исламске заједнице Рудо бр.562-006-81242244-

34     - 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:02-022-25/19                    
Датум: 07.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

17.................................................................. 
На основу чл.  67.став 1.алинеја 5. и 88. Статута 

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

и 8/17) , по захтјеву Црквене општине Рудо а на 

приједлог Комисије за вјерска питања Скупштине 

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

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 2000,00 КМ , на име помоћи Црквеној општини Рудо  

за трошкове уређења порте цркве“Новомученика 

јасеновачких“ у Соколовићима . 

 

II 

Одобрена  средства, са позиције “ 415-214- 

грантови вијерским организацијама“, уплатити  на рачун  

Црквене општине Рудо, бр. 562-006-806397792-28-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:02-022-24/19                    
Датум: 07.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

18.................................................................. 
  На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

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

8/17) , по захтјеву архимадрита Кипријана Топаловића из 

Трнаваца код Рудог, а на предлог Комисије за вјерска 

питања Скупштине општине Рудо, 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  2000,00 КМ,  на име помоћи за изградњу и облагање 

степеница на уласку у  манастир „Преображења 

Господњег “ у селу Трнавци код Рудог.  

 

II 

Наведена средства,са позиције „грантови 

вјерским организацијама-        415-214“  уплатити на 

рачун подносиоца захтјева ,бр.562 -006-81376854-15-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:02-022-27/19                    
Датум: 07.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

19.................................................................. 
 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  Муратовић 

Муамера из села Долови , општина 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 

  Муратовић Муамеру,повратнику у село Долови,  

општина Рудо , одобравају се новчана средства, у износу 

од  500,00 КМ, на име помоћи  за  набавку лијекова и 

даље лијечење. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

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

рачун именованог (ЈМБГ 0509976133102) , бр. 562-006-

8123644277-НЛБ банка. 
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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: 02-40-111/19  

Датум: 19.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

20.................................................................. 
  На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

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

8/17) , по захтјеву Никитовић Драгише из Мокронога, а на 

приједлог Комисије за утврђивање узрока настале штете и 

процјену њене вриједности , Начелник општине Рудо          

д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од  300,00 КМ,  на име помоћи за санацију штете  на 

објекту породичне куће Никитовић  Драгише  из 

Мокронога, на којој је због прокишњавања оштећено 

поткровље . 

II 

Наведена средства, са позиције „ текуће помоћи-

непогоде , штете  -416-126“        уплатити на рачун  

Никитовић Драгише (ЈМБГ 2810961793423), бр.562 -012-

8028594168 -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 02-40-93/19             

Датум: 19.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

21.................................................................. 
  На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

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

8/17) , по захтјеву Никитовић Љубише из Мокронога, а на 

приједлог Комисије за утврђивање узрока настале штете и 

процјену њене вриједности , Начелник општине Рудо      д 

о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од  300,00 КМ,  на име помоћи за санацију штете  на 

објекту породичне куће Никитовић Љубише из 

Мокронога на којој су   због кише и вјетра оштећени 

плафон и зидови . 

 

II 

Наведена средства, са позиције „ текуће помоћи-

непогоде , штете  -416-126“        уплатити на рачун  

Никитовић Љубише (ЈМБГ 2303974133105), бр.562 -006-

8153298826-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 02-40-104/19    

Датум: 19.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

22.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

Бр. 02-323-14/17 

Дана: 20.06.2019.године 

 

На основу чл.67.став 1.тч.12.Статута општине 

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

8/17) , Начелник општине Рудо , д о н о с и : 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

                                       

1.Образује се Комисија за оцјену пројеката по 

Јавном позиву општине Рудо и УНДП,  у склопу пројекта 

РеЛОаД , у саставу: 

 а)Енвер Шеро-представник Скупштине општине 

Рудо, 

 б)Јелена Кузмановић-Шалипур- представник 

Општинске управе Рудо, 

 ц)  Илија Арсић -представник НВО. 

        

2.Комисија представља тијело које спроводи 

поступак оцјењивања пристиглих приједлога пројеката. 

Сви чланови ове комисије имају једнака права и 

обавезе . 

Комисија има задатак да изврши оцјену и одабир  

пристиглих приједлога пројеката по Јавном позиву, 

упућеном организацијама цивилног друштва за 

достављање приједлога пројеката у општини Рудо за 

2019-у годину. 

Комисија предлаже пројекте за финансирање у 

оквиру расположивих средстава, одређених по Јавном 

позиву.  

 

3.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 
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ДОСТАВЉЕНО:                                                       

1. Члановима  комисије                                              

2.УНДП-РеЛОад                                                        

3. а/а       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

23.................................................................. 
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) и члана 67. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.2  Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку роба: „Набавка лож 

уља за грејну сезону 2019-2020. годину“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 10.256,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи по основу лож уља, економски код 412216. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и спровођењем е-аукције. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02-

020-17/17 од 12.04.2017.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:02-404-12/19                    
Датум: 19.04.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

24.................................................................. 
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 V мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 300,00 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.“ 

  

Број:02-404-13/19                    
Датум: 03.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

25.................................................................. 
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 V мјесец у 2019. години“. 
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II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 100,00 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:02-404-14/19                    
Датум: 03.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

26.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

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

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

општине Рудо доноси:       

    

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.10. Плана јавних 

набавки за 2019. годину за набавку роба „Набавка 

електроматеријала и репарација свјетиљки“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 850,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију, економски код 511200. 

 

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:02-404-16/19                    
Датум: 15.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

27.................................................................. 
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) и члана 67. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.28. Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку услуга: „Санација 

локалног пута Скакавац-Бјељевине“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 8.547,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су од донације општине Нови Град Сарајево, а плаћање 

ће се вршити са ставке издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију путева, 

економски код 511231. 

 

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 Рјешењем број:02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:02-404-17/19                    
Датум: 20.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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28.................................................................. 
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 VI мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 210,00 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.“ 

  

Број:02-404-19/19                    
Датум: 31.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

29.................................................................. 
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 VI мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 100,00 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:02-404-12/19                    
Датум: 19.04.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

30.................................................................. 
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 VI мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 100,00 КМ. 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   5/19      25.06.2019.                                  Страна   

 

14 

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:02-404-18/19                    
Датум: 27.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

31.................................................................. 
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) и члана 67. 

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-7-1-13-3-4/19 од 22.04.2019.године, а који се односи 

на „Набавку лож уља за грејну сезону 2019-2020 годину“, 

понуду je доставиo следећи понуђач: 

1. „ХИФА ПЕТРОЛ“ ДОО Сарајево на износ од 

12.922,00 КМ без ПДВ-а, односно на износ 

15.118,74 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

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 

„ХИФА ПЕТРОЛ“ ДОО Сарајево, приступи 

закључивању уговора. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-

404-12/19 од 08.05.2019.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

 

 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

ПРИЛОГ: Записник о прегледу и оцјени понуда 

број: 02-404-12/19 од 08.05.2019.године 

  

Број:02-404-12/19                    
Датум: 10.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

32.................................................................. 
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 V мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. СЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 358,24 КМ 

без ПДВ-а, односно 419,15 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда СЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са СЗТР 

„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:02-404-13/19                    
Датум: 08.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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33.................................................................. 
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 V мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. СЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 86,32 КМ 

без ПДВ-а, односно 101,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда СЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са СЗТР 

„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:02-404-14/19                    
Датум: 08.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

34.................................................................. 
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 

електроматеријала и репарацију свјетиљки“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „ЕЛЕКТРО“ Рудо на износ од 859,83 КМ без 

ПДВ-а, односно 1.006,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде, утврђено је 

да приспјела понуда ЗТР „ЕЛЕКТРО“ Рудо испуњава све 

услове у складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем ЗТР „ЕЛЕКТРО“ 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:02-404-16/19                    
Датум: 05.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

35.................................................................. 
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) и члана 67. 

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

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

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-7-2-14-3-5/19 од 21.05.2019.године, а који се односи 

на „Санацију локалног пута Скакавац-Бјељевине“, 

понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „С.А.П.“ ДОО Ново Горажде на износ од 

8.500,00 КМ без ПДВ-а, односно на износ од 

9.945,00 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

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 

„С.А.П.“ ДОО Ново Горажде, приступи закључивању 

уговора. 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-17/19 од 10.06.2019.године саставни је дио ове 

Одлуке. 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   5/19      25.06.2019.                                  Страна   

 

16 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

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

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 

02-404-17/19 од 10.06.2019. године 

  

Број:02-404-17/19                    
Датум: 10.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

36.................................................................. 
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 саобраћајних 

знакова“ понуду је доставио следећи понуђач: 

2.  „Тиминг“ ДОО Тузла на износ од 1.029,00 КМ 

без ПДВ-а, односно 1.203,93 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда  „Тиминг“ ДОО Тузла испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са 

понуђачем  „Тиминг“ ДОО Тузла 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“ и веб страници општине Рудо. 

  

Број:02-404-82/19                    
Датум: 28.05.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

37.................................................................. 
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 VI мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. СЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 211,41 КМ 

без ПДВ-а, односно 247,35 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда СЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са СЗТР 

„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:02-404-19/19                    
Датум: 04.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

38.................................................................. 
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 
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I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала за VI мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

2. СЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 73,50 КМ без 

ПДВ-а, односно 86,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда СЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са СЗТР 

„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:02-404-02/19                    

Датум: 04.06.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

39.................................................................. 
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