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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година IX Рудо, 30. јануар  2015. године Број 1 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
1.................................................................................................                                                                                         

На основу члана 21.став 2. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

пречишћени текст и 3/14) и члана 115. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015.године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Програма комуналних дјелатности 

 за 2015. гoдину 

 

 

Члан  1. 

   Усваја се Програм комуналних дјелатности за 

2015. гoдину. 

             Саставни дио ове одлуке је Програм обављања 

комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње у 2015. години. 

 

Члан  2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-1/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

 

ПРОГРАМ 

ОБАВЉАЊА  КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 У 2015. ГОДИНИ 

  

 Овим  Програмом  се утврђује врста, обим, 

динамика, ниво комуналних дјелатности и услуга 

заједничке комуналне потрошње, извори средстава, 

износ срадстава за финансирање ове дјелатности са 

расподјелом средстава по појединим дјелатностима, као 

и друга питања из ове дјелатности у складу са законом и 

одлуком о комуналним дјелатностима. 

       

 

 

 

 Дјелатности од посебног друштвеног интереса 

заједничке комуналне потрошње у складу са овим 

Програмом су: 

- чишћење јавних саобраћајних површина у 

насељу, које обухвата: прикупљање, 

одвожење, депоновање, уништавање 

отпадака и чишћење падавина са 

саобраћајних површина , 

- одржавање и уређивање јавних зелених 

површина као што су : паркови, дрвореди, 

травњаци, зеленило уз саобраћајнице, зелене 

површине уз стамбене зграде које обухвата 

репродуктивну садњу дрвећа, траве и другог 

растиња , 

- одржавање јавних саобраћајних површина у 

насељу које обухвата поправке и адаптацију 

улица, плочника, тргова, објеката за јавну 

расвјету и вертикалну и хоризонталну 

сигнализацију, 

- одвожење  атмосферских вода из насеља, 

- јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају 

саобраћајне и друге јавне површине, 

- постављање и одржавање паноа за јавно 

оглашавање значајних догађаја у општини, 

- декорација градског насеља у вријеме 

обиљежавања значајних догађаја и датума , 

- кафилеријске услуге и превентивна 

дератизација градског насеља Рудо, 

- уређивање и одржавање пијацена мало у 

Рудом. 

 

I - ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

  

 У току 2015. године  вршиће се редовно 

чишћење  градских површина које обухватају  подручја 

града и то од раскрснице, код моста на Лиму, до 

спортског стадиона „Мићо Мандић“. 

    Одвоз смећа  са градског подручја  и са подручја 

МЗ у којима су обезбеђени  контејнери за прикупљање 

смећа, вршиће се једном седмично, а по потреби и чешће. 

    Поред  одржавања саобраћајних површина 

вршиће се чишћење  и одржавање  зелених површина  

поред саобраћајница. Са саобраћајних и зелених 
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површина  вршиће се  прикупљање, одвожење  и 

депоновање  сакупљеног смећа  и других  отпадака на 

градску депонију. 

    Чишћење и прање  јавних саобраћајних  

површина  вршиће радници комуналног  предузећа  

ручним метењем као и  прањем из цистерни за воду. 

 

  Чишћење градских улица 

   Чишћење градских  улица путем ручног метења 

вршиће се у зависности од зона у којима се улице налазе  

и то улице које се налазе  у  ужем дијелу града чисте се  

сваки дан, а то су : 

- Трг слободе, 

- Соколовића улица, 

- Бакаревића улица, 

- Улица  Ђ.Д.Д. Михајловића од Улице вожда 

Карађорђа Петровића,  до моста на Лиму, 

- Улица палих српских бораца од раскрснице, 

до краја 

- Улица  вожда Карађорђа Петровића, 

- Улица Милоша Обилића, 

- Улица Први мај, 

- Улица  цара Душана, 

- Улица 12. јули, 

- Улица  краља Петра И ослободиоца, до 

цркве. 

 

 Остале улице које се налазе у урбаном дијелу 

града чисте се једном седмично а то су : 

- Улица видовданска, 

- Улица крагујевачка,  

- Улица светосавска,  

- Улица Милоша Видаковића, 

- Улица  проте Славка Поповића. 

  

 Прање улица  

    Прање улица у градском насељу Рудо вршиће се 

цистерном за воду или преко хидранта, зависно од 

економичности. Прање улица вршили би радници 

Комуналног предузећа, за које се не би обрачунавала 

посебна накнада за  њихов рад, као и радници 

Ватрогасног друштва Рудо у улицама гдје не постоје 

хидранти.   

    У 2015.години  предвиђа се да се улице у ужем 

центру града пере у току године најмање четири пута  и 

то:  

- Трг слободе,  

- Соколовића улица, 

- Бакаревића улица, 

- Улица Милоша Обилића, 

- Улица вожда Карађорђа Петровића, 

- Улица Ђ.Д.Д. Михајловића, 

- Дио  Улице палих српских бораца, до градске 

пијаце, 

- Дио Улице  цара Душана. 

 

            Радови на чишћењу, прикупљању и 

депоновању снијега и леда са јавних површина, те 

заштита од поледице 

     Под зимском службом подразумјева се 

машинско чишћење снијега са јавних саобраћајних 

површина (улица, путева)  у вријеме када  сњежни 

покривач достигне висину преко 10 цм, а повјерава се 

правном лицу које је изабрано у складу са Законом о 

јавним  набавкама. 

     Поред чишћења снијега машинским путем улица 

у градском насељу,  финансира се и чишћење снијега са 

локалних  путева у МЗ. 

  За ручно уклањање снијега и леда са тротоара, 

стаза, степеништа,  са Трга слободе,  паркиралишта 

испред хотела  и зграде Скупштине општине,  путева на 

јавним зеленим  површинама као и  посипање залеђених 

улица са сољу  одговорно је правно  лице  коме  је 

повјерено вршење послова одржавања јавних зелених 

површина. 

     Посипање улица сољу вршиће се према следећем 

приоритету: 

- Улица Ђ.Д.Д.Михајловића, 

- Соколовића улица, 

- Бакаревића улица, 

- Улица  вожда Карађорђа Петровића, 

- Прикључни пут , 

- Улица Милоша Обилића, 

- Дио  Улице цара Душана, 

- Дио Улице краља Петра И ослободиоца , 

- Улица палих српских бораца, а друге улице 

посипаће се по захтјеву  овлаштеног органа. 

 Средства за набавку соли обезбедиће се из  

буџета општине. 

 

II – ОДРЖАВАЊЕ  И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

     У градском насељу  Рудо зелене површине ће се 

одржавати  према категоријама. 

    У прву категорију су сврстане  површине под 

парковима  и зелене површине дуж улица које се чисте 

сваки дан, а у другу  категорију су сврстане зелене 

површине које се налазе поред осталих улица. 

     Под одржавањем зелених површина 

подразумјевају се следећи радови: 

- Чишћење зелених површина од свакодневних 

отпадака, 

- Кошење и одвожење траве на депонију по 

потреби, 

- Орезивање садница по дрворедима и 

појединачном засадима, 

- Орезивање и прихрањивање украсног биља,  

- Окопавање и залијевање садница, 

- Санирање оштећених стабала од 

елементарних непогода, 

- Замјена  постојећих и постављање нових 

клупа у парковима и дуж улица. 

 

     У току године  радиће се на одржавању следећих 

зелених површина: 

- Градски парк, 

- Парк изнад старог хотела, 

- Зелене површине око зграде обданишта и 

стамбених објеката на Јаковљевића бријегу, 

- Зелени појас поред свих улица. 

 

     Послови на чишћењу зелених површина, кошења 

и одвожења траве по потреби, орезивања биљака, 
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окопавање  и заливање садница, прихрањивање  садница, 

замјена парковских клупа и слично вршиће радници 

предузећа КП „Услуга“ Рудо. 

 

III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА 

 

     У току године  вршиће се поправка оштећених  

улица, тротоара, плочника,  ивичњака  и сл. 

     Процјене о обиму и квалитету ових послова 

вршиће надлежни општински орган који ће посебно 

уговорити накнаду за извођење радова. Поред ових 

поправки радиће се и на одржавању вертикалне и 

хоризонталне сигнализације. 

 

IV -  ОДВОЂЕЊЕ АТМОСВЕРСКИХ ВОДА  

 

     Подручје града  покривено је мјешовитом 

канализацијом  у коју се путем сливних решетки  сливају 

падавине. 

     У току 2015. године вршиће се чишћење и одвоз  

садржаја из постојећих решетки и сливника. Послове 

чишћења решетки и сливника  вршиће радници на 

чишћењу улица. 

 

V – ЈАВНА РАСВЈЕТА 

 

     Под јавном расвјетом  подразумјевају  се у 

смислу овог Програма  обезбјеђивање расвјете у 

градском насељу Рудо,  као и у појединим мјесним 

заједницама  у којима је расвјета изграђена. 

     Послови везани за одржавање јавне расвјете 

биће повјерени  правном лицу које је изабрано  у складу 

са Законом о јавним набавкама . 

 

VI – ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАНОА ЗА 

ЈАВНО ОГЛАШАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА У 

ОПШТИНИ РУДО И ДЕКОРАЦИЈА ГРАДСКОГ 

НАСЕЉА 

 

    У току године постављаће се панои са 

пригодним натписима за оглашавање значајних догађаја 

у општини. Панои  ће се постављати  на мјеста које 

одреди  надлежни општински орган. Текст на паноима и  

и начин декорације града утврдиће  Одбор за прославу 

манифестације.  

 

VII – КАФИЛЕРИЈА  И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

 

    У току  године неопходно је редовно вршити 

послове кафилерије, а ове послове ће вршити  даваоц 

кафилеријских услуга  са којим општина склопи уговор. 

Послови дератизације ће се извршити у складу са 

реалним потребама и планираним средствима у буђжету 

општине за текућу годину. 

 

VIII – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ НА 

МАЛО  

 

    Пијацом на мало газдује КП  “Услуга“ Рудо. Ово 

предузеће је дужно одржавати  простор пијаце са свим 

инвентаром у складу са санитарним и другим прписима 

који  регулишу ову област. 

 

IX - ИЗВОР СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ  

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2015. 

ГОДИНИ 

 

  Средства за реализацију овог програма 

обезбједиће се из средстава прикупљених од наплаћене 

комуналне накнаде за пословне просторе која се 

обрачунава и наплаћује у складу са чланом 5. став 1. 

тачка  2. Одлуке о комуналној накнади ( „Службени 

гласник општине Рудо“ број 4/13) и редовних прихода у 

буџету општине Рудо за 2015. годину. 

 У 2015. Години неће се вршити обрачун и 

наплата комуналне накнаде Зa стамбене објекте 

предвиђене чланом 5. став 1. тачка  1. Одлуке о 

комуналној накнади  

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

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

прихода и расхода  за обављање комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње  

за 2015. годину 

  

 

X – ПРИХОДИ 

 

1. Планирана средства  у буџету општине за 2015. 

годину ................................................ 89.000,00 КМ 

                                                                                    

УКУПНО: ................................................ 89.000,00 КМ 

                                                                      

XI – РАСХОДИ 

 

1. Трошкови одржавања јавних површина ( конто 412 

813)..................................................................30.000 КМ 

2. Трошкови јавне расвјете ( конто 412 814) 

.........................................................................42.000 КМ 

3. Трошкови одржавања јавне расвјете ( конто 412 

819)....................................................................1.000 КМ 

4. Трошкови кафилерије и дератизације ( конто 412 223) 

...........................................................................6.000 КМ 

5. Зимско чишћење улица и набавка соли ( конто 412 812) 

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

                                                                                    

УКУПНО: ...................................................89.000,00 КМ 

 

 За спровођење овог програма надлежно је 

Одјељење за привреду и финансије – Одсјек за просторно 

уређење, инспекцију и комуналну полицију . 

 

 У циљу реализације Програма  а у складу  са 

Одлуком  о комуналним  дјелатностима  , Начелник 

општине  ће уговорити извршење свих потребних радова 

водећи рачуна о економичности и рационалном трошењу 

средстава. 

 

                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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2.................................................................................................  

  На основу члана 80.  став 4.  Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“,број 40/13), члана 15. и  34. Статута општине 

Рудо-пречишћени текст („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015. године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

о просјечној коначној грађевинској цијени 

 стамбеног простора  

 

Члан 1. 

  Овом одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена једног квадратног метра корисне 

стамбене површине на подручју општине Рудо у 

2014.години која служи као основа за утврђивање 

накнаде за погодности уређења градског грађевинског 

земљишта (у даљем тексту: рента)  за 2015.годину. 

 

Члан 2. 

 Просјечна коначна грађевинска цијена м
2
 

корисне стамбене површине на подручју општине Рудо у 

2014. години износи 500,00 KM.    

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени 

стамбеног простора  на  подручју општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 3/14). 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-2/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

3.................................................................................................  

  На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник 

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

Рудо, на сједници одржаној дана 28.01.2015. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о учешћу општине Рудо у пројекту  

„Лимска долина у црвеном злату“ 

 

Члан 1. 

Одобрава се учешће општине Рудо у пројекту 

„Лимска долина у црвеном злату“ који се реализије у 

сарадњи са  партнерима у пројекту „Удружеље 

узгајивача малине „Малина Рудо“ и ПЗ „Увац-Рудо“п.о. а 

преко финансијског механизма у којем учествују, Влада 

Швајцарске ( Schweizerische Eidgenossensshaft, Swis 

Agency for Development and Cooperation SDC), 

Министарство финансија Републике Српске, 

Министарство управе и локалне самоуправе Републике 

Српске, Инвестиционо- развојне банке Републике Српске 

и UNDP. 

 

Члан 2. 

 Учешће општине Рудо чини финансијску 

подршку пројекта у износу од 20%  од учешћа донатора у 

укупном износу од 13.997,25 КМ. 

 

Члан 3. 

Средства за ове намјене обезбиједиће се из 

буџета општине Рудо, планирана за финансирање 

капиталних инвестиција у 2015. години. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 

општине.  

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-3/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

4.................................................................................................  

На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст и 3/14), и члана 115. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015. године, д о н и ј е л а   

ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  сталних  

радних тијела Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о именовању чланова сталних радних 

тијела Скупштине општине Рудо („ Службени гласник 

општине Рудо“  број 11/12, 13/13, 17/13 и 5/14) у члану 

1.став 1. састав сталних радних тијела мијења се и гласи: 

 У Комисији за награде и признања – мијења се 

предсједник комисије, умјесто „Павловић Драгана“ 

предсједник комисије је „Драгичевић Јован“. 

 У Савјету за културу у тачки 2. име „Лучић 

Илија“ мијења се именом „Спасојевић Драшко“. 

  

Члан  2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-4/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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5.................................................................................................  

На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст и 3/14), и члана 115. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015. године, д о н и ј е л а   

ј е  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  Комисије за 

праћење намјенског утрошка подстицајних средстава 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова Комисије за 

праћење намјенског утрошка подстицајних средстава („ 

Службени гласник општине Рудо“  број 11/13) у члану 1. 

став 1. тачка 1. име „Станић Миленко“ мијења се именом 

„Никитовић Игор“. 

  

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-5/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

6................................................................................................. 

На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст и 3/14), a у складу са чланом 34. и 115. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

општине Рудо на сједници одржаној дана 28.01.2015. 

године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању чланова 

 Форума за безбједност општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о именовању чланова Форума за 

безбједност општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо број: 11/12, 7/13 и 15/13) у члану 1.став 1. Крунић 

Војислав разријешава се чланства у Форуму. 

 У члану 1.став 1. тачка 8. име „Топаловић 

Марта“ мијења се именом „Сташевић Славица“. 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-6/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

7.................................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада и 

Финансијски план  ЈП Информативни центар 

  Рудо за 2015. годину 

 

Члан  1. 

 Даје се  сагласност на Програм  рада и 

Финансијски план ЈП Информативни центар Рудо за 

2015. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-1/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

8.................................................................................................  

 

  На основу члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број: 5/13-пречишћени текст и 

3/14) и члана 119. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.01.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада и 

Финансијски план ЈУ Центра за социјални рад Рудо 

за 2015. годину 

 

 

Члан  1. 

 Даје се  сагласност на Програм  рада и 

Финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 

2015. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-2/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

9.................................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

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

сједници одржаној дана 28.01.2015.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на План и Програм рада 

примарне здравствене заштите ЈЗУ Дома здравља 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо за 2015. годину 

 

 

Члан  1. 

  Даје се  сагласност на План и Програм рада 

примарне здравствене заштите ЈЗУ Дома здравља „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо за 2015. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-4/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

10...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада и 

Финансијски план ЈУ  ЦКПД „Просвјета“  Рудо 

 за 2015. годину 

 

Члан  1. 

 Даје се  сагласност на Програм  рада и 

Финансијски план ЈУ ЦКПД  „Просвјета“ Рудо за 2015. 

годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-5/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

11............................................................................................... 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада и 

Финансијски планЈУ  Народна библиотека 

„Просвјета“  Рудо за 2015. годину 

 

Члан  1. 

 Даје се  сагласност на Програм  рада и 

Финансијски план ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо за 2015. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-6/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

12............................................................................................... 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада и 

Финансијски план Јавне установе  за туризам и спорт  

Рудо за 2015. годину 

 

Члан  1. 

 Даје се  сагласност на Програм  рада и 

Финансијски план Јавне установе за туризам и спорт 

Рудо за 2015. годину. 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-7/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

13...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на План  пословања 

  КП „Услуга“ Рудо за 2015. годину 

 

Члан  1. 

 Даје се  сагласност на План пословања КП 

„Услуга“  Рудо за 2015. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-8/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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14...........................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације  о стању у области 

поштанског саобраћаја на подручју општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о стању у области 

поштанског саобраћаја  на подручју општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-87/14                                                               

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

15...............................................................................................  

  На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације  о стању у области риболова 

 на територији општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о стању у области 

риболова  на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-88/14                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

16...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине 

Рудо за 2014. годину 

 

 

Члан  1.  

  Усваја се Извјештај о раду Начелника општине 

Рудо за 2014. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-11/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

17...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 28.01.2015. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Цивилне заштите за 

2014. Годину и Плана рада за 2015. годину 

 

 

Члан  1. 

 

               Усваја се  Извјештај о раду Цивилне заштите за 

2014. годину и План  рада за 2015. годину 

 

Члан  2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-12/15                                                                

Датум:28. јануар 2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1.................................................................................................  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

 д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец новембар 2014. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 12.100,00 
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КМ, са конта 411100 – Расходи за бруто плате (12.100,00 

КМ) на конто 412400 – Расходи за материјал за посебне 

намјене (600,00 КМ), на конто 412500 – Расходи за 

текуће одржавање (1.500,00 КМ), на конто 412700 – 

Расходи за стручне услуге (6.000,00 КМ) и на конто 

412900 – Остали непоменути расходи (4.000,00 КМ).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-30/14 

Датум:29.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

5/13 пречишћени текст) Начелник општине,  доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ 

Територијална ватрогасна јединица „Рудо“, за мјесец 

новембар 2014. године (организациони код 0 080 600), у 

износу од 400,00 КМ, са конта 412530 – Расходи за 

текуће одржавање опреме (400,00 КМ) на котно 511341 – 

Издаци за набавку опреме за гријање, вентилацију и 

хлађење (400,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-31/14 

Датум:29.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

3.................................................................................................  

 На основу члана 43. Закона о локалној 

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

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

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

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

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ ЦКПД 

„Просвјети“ Рудо, за мјесец новембар 2014. године 

(организациони код 0 080 500), у износу од 4.590,00 КМ, 

са конта 411100 – Расходи за бруто плате (3.100,00 КМ) 

на конто 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних и комуникационих услуга (3.100,00 КМ), са 

конта 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених (164,00 КМ) на 

конто 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних и комуникационих услуга (164,00 КМ), са 

конта 412900 – Остали непоменути расходи (276,00 КМ) 

на конто 412200 - Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних и комуникационих услуга (276,00 КМ) и са 

конта 412900 – Остали непоменути расходи (1.050,00 

КМ) на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање 

(1.050,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-32/14 

Датум:29.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

4.................................................................................................  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 17. Закона о јавним 

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

49.  Статута општине Рудо- пречишћени текст ( 

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

Начелник општине Рудо, доноси 

 

 

О Д Л У К У  

о доношењу Приједлога плана јавних набавки за 

2015.год. 

 

I 

Доноси се Приједлог плана јавних набавки за 

буџетску – календарску 2015.годину. 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Приједлог плана 

јавних набавки за 2015,годину 

 

III 

Ова  одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:02-404-53/14 

Датум:24.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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ПРИЈЕДЛОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

Р. 

бр. 

             ПРЕДМЕТ  

             НАБАВКЕ 

   

ШИФРА 

    ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕ

Њ. 

ВРИЈЕДН

ОСТ 

ПЛАНИ9Р

АНА 

БРУТО 

ВРИЈ. 

   ВРСТА 

ПОСТУПК

А 

    ОКВ. ДАТУМ 

     П ОКР. 

ПОСТ. 

ОКВ. ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

       

ИЗВОР 

ФИНАНС

ИР. 

           

НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       1.  УСЛУГЕ 

 

        

1.1. 

 

Електрична енергија        

7.692,00 

       

9.000,00 

отворени   Буџет 

412211 

Изузеће по члану 

10. ЗЈН 

1.2. 

 

Јавна рссвјета      

35.897,00 

     

42.000,00 

отворени   Буџет 

412814 

Изузеће по члану 

10. ЗЈН 

1.3. 

 

Вода и канализација        

2.990,00 

       

3.500,00 

директни   Буџет,412

221 

412815 

Изузеће по члану 

10. ЗЈН 

1.4. 

 

Чишћење снијега        

8.547,00 

     

10.000,00 

конкурентс

ки 

децембар,2014. јануар,2015. Буџет 

412812 

 

1.5. 

 

Услуге кафилерије        

5.128,00 

       

6.000,00 

директни март,2015 април,2015 Буџет 

412223 

 

1.6. 

 

Услуге превоза штампе        

2.564,00 

       

3.000,00  

директни 01.01.2015 31.12.2015 Буџет 

412241 

 

1.7. 

 

Одржавање локалних 

путева 

     

39.390,00 

     

46.086,00 

конкурентс

ки 

по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412520 

 

1.8. 

 

Услуге штампања и 

увезивања 

       

1.709,00 

       

2.000,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412731 

 

1.9. 

 

Услуге објаве тендера и 

огласа 

       

3.418,00      

       

4.000,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412732 

 

1.10. 

 

Превоз ученика      

63.000,00 

     

60,000,00 

отворени децембар,2014. јануар,2015. Буџет,МП 

РС 

416124 

Дјелим. се 

финан.од стр. 

Мин.Просвјете РС 

1.11. 

 

Услуге репрезентације        

3.418,00 

       

4.000,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412941 

 

1.12.  

 

Комуникационе услуге      

21.368,00 

     

25.000,00 

конкурентс

ки 

01.01.2015 31.12.2015 Буџет 

412230 

 

1.13. 

 

текуће одржавање 

службених аутомобила 

       

4.273,00 

       

5.000,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412530 

 

1.14. Текуће одржавање               директни по потреби,2015 по Буџет  
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 канцеларијске опреме 1.282,00 1.500,00 потреби,2015 412530 

1.15. 

 

Текуће одржавање 

компјутерске опреме 

       

2.990,00 

       

3.500,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412530 

 

1.16. 

 

Осигурање и регистрација 

службених аутомобила 

       

4.273,00 

       

5.000,00 

директни март,2015 мај,2015 Буџет 

412721 

 

1.17. 

 

Осигурање запослених        

1.282,00 

       

1.500,00 

директни јануар,2015 фебруар,2015 Буџет 

412725 

 

1.18, 

 

Услуге одржавања 

рачунарских програма 

       

8.547,00 

     

10.000,00 

конурентск

и 

по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412770 

 

1.19. 

 

Расходи за прославу дана 

општине 

       

4.270,00 

       

5.000,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412943 

 

1.20. Расходи за новогодишње 

кићење града 

          

770,00 

          

900,00 

директни децембар,2015 децембар,2015 Буџет 

412943 

 

1.21. Расходи за новогодишње 

пакетиће 

          

510,00 

          

600,00 

директни децембар,2015 децембар,2015 Буџет 

412943 

 

1.22. Расходи поводом 

манифест. Лимски 

бијатлон 

       

2.100,00 

       

2.500,00 

директни јуни,2015 јуни,2015 Буџет 

412943 

 

1.23. Остали расходи 

репрезентације 

           

850,00 

       

1.000,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412943 

 

1.24. 

 

Одржавање јавних 

површина 

     

24.640,00 

     

30.000,00 

        

конкурентс

ки 

01.01.2015 31.12.2015 Буџет 

412813 

По 

прогр.обављања 

комунал. дјел.за 

2015 

1.25. Одржавање јавне еасвјете 

 

          

850,00 

       

1.000,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412819 

 

 

 

 

УКУПНО: 

  

  

252.805,00 

 

   

282.086,00 

     

        2.  РОБЕ 

 

        

2.1. 

 

Набавка огревног дрвета            

855,00 

       

1.000,00 

директни септембар,2015 октобар,2015 Буџет 

412215 

 

2.2 

 

Набавка лож уља      

16.240,00 

     

19.000,00 

конурентск

и 

јануар,2015 фебруар,2015   

2.3. 

 

Набавка канцеларијског 

материјала 

       

8.547,00 

     

10.000,00 

конкурентс

ки 

децембар,2014. јануар,2015 Буџет 

412310 

 

2.4. 

 

Стручна литература и 

часописи 

       

2.564,00 

       

3.000,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412330 

 

2.5. Материјал за одржавање                  директни по потреби,2015 по Буџет  



 

 

“Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   1/15      30.01.2015.                    Страна 

 

11 

 хигијене 855,00 1.000,00 потреби,2015 412320 

2.6. 

 

Матерјал за птребе 

цивилне заштите 

          

855,00 

       

1.000,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412443 

 

2.7. 

 

Гориво        

8.547,00 

     

10.000,00 

конкурентс

ки 

  Буџет 

412630 

 

2.8.. 

 

Остали режијски 

материјал 

       

1.282,00 

       

1.500,00 

директни по потреби,2015 по 

потреби,2015 

Буџет 

412390 

 

 

 

 

УКУПНО: 

  

    

39.745,00 

 

     

46.500,00 

     

          

          

          

          

       3.    РАДОВИ 

 

        

3.1. 

 

Изградња, инвесттицион 

одржав. Зграда и објек. 

Наб опреме,и сл. 

 320.510,00  

375.000,00 

отворени   Буџет Набавка се 

покреће након 

усвајања плана 

капиталних 

инвестиција за 

2015.год. 

 

 

 

УКУПНО: 

  

320.510,00 

 

375.000,00 
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5.......................................................................................... 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

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

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

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст ( 

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

Начелник општине Рудо, доноси 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.2. Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину ,за пружање услуга: „ 

Чишћење снијега на подручју општине Рудо у 

2015.години. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  8.547,00,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Ријешењем број: 

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

09.06.2014.год. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-54/14 

Датум:25.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

6.................................................................................................  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

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

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

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст ( 

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

Начелник општине Рудо, доноси 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.2. Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину ,за набавку роба: 

„Набавка канцеларијског материјалау 2015.години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  8.547,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Ријешењем број: 

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

09.06.2014.год. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-55/14 

Датум:25.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

7.................................................................................................  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

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

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

49. Статута општине Рудо-пречишћени текст ( 

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

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. Приједлога плана 

јавних набавки  за 2015.годину ,за набавку роба: 

„Набавка лож уља за 2015.годину“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  16.240,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка.Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Ријешењем број: 

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

09.06.2014.год. 
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V 

Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-404-2/15 

Датум:19.01.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

8.................................................................................................  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

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

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

49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( 

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

Начелник општине Рудо, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем отвореног 

поступка, објављеном не Порталу јавних набавки 

бр.:245-7-2-3-3-3/14 од 29.12.2014.год, а који се односи 

на пружање услуге „Чишћење снијега на подручју 

општине Рудо у 2015.години“, понуде су доставили 

слиједеће понуђачи: 

1. ЗГР „Марко“,Рудо,  

2. Д.О.О. „Сила“, Рудо,  и  

3. СЗГР „Д&С“, Миоче,Рудо. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да су понуде ЗГР „Марко“,Рудо, и Д.О.О. 

„Сила“, Рудо,  непотпуне и као такве неприхватљиве за 

уговорни орган,и да је најповољнија подуда коју је 

доставио понуђач  СЗГР „Д&С“, Миоче, Рудо на износ од 

7.980,00 КМ и да се са истим приступи закључивању 

уговора. 

 

Члан 3. 

Против ове Одлуке незадвољна страна има право 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

 Број:02-404-54/14 

Датум:19.01.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

9................................................................................................ 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

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

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

49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( 

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

Начелник општине Рудо, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем отвореног 

поступка, објављеном не Порталу јавних набавки 

бр.:245-1-2-1-3-1/14 и Службеном листу бр.: 96/14 од 

15.12.2014.год, а који се односи на пружање услуге 

„Превоз ученика на подручју општине Рудо у 

2015.години“, понуде су доставили слиједеће понуђачи: 

1. ЈВПЛ Ћировић Милован,Рудо, на износ од 54.832,00 

КМ са ПДВ-ом, 

2. „СОНС“ д.о.о., И. Сарајево, на износ од 64.584,00 КМ 

са ПДВ-ом и  

3. „Балкан-Транс“ д.о.о., Рудо, на износ од 78.361,92 КМ 

са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да сви  понуђачи испуњавају све услове 

предвиђене тендерском документацијом и да је 

најповољнија подуда коју је доставио понуђач  ЈВПЛ 

Ћировић Милован  и да се са истим приступи 

закључивању уговора. 

 

Члан 3. 

Против ове Одлуке незадвољна страна има право 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број:02-345-77/14 

Датум:12.01.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 10............................................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

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

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

49. Статута  општине Рудо-пречишћени текст ( 

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

Начелник општине Рудо, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном не Порталу јавних набавки 

бр.:245-7-1-2-3-2/14 од 29.12.2014.год, а који се односи 
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на набавку роба „Набавка канцеларијског материјала у 

2015.години“, понуде су доставили слиједеће понуђачи: 

1. Д.О.О. Р&С, Вогошћа, на износ од 5.683,06 КМ са 

ПДВ-ом  и 

2. ЗТР „Напредак“,Рудо,на износ од 5.657,43КМ са ПДВ-

ом.   

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да сви  понуђачи испуњавају све услове 

предвиђене тендерском документацијом и да је 

најповољнија подуда коју је доставио понуђач  ЗТР 

„Напредак“, Рудо  и да се са истим приступи 

закључивању уговора. 

 

Члан 3. 

Против ове Одлуке незадвољна страна има право 

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

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

  

Број:02-404-55/14 

Датум:19.01.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

11...............................................................................................  

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

 д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец децембар 2014. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 27.487,00 

КМ, са конта 411100 – Расходи за бруто плате (1.205,00 

КМ) на Територијалну ватрогасну јединицу Рудо (0 

080 600) на конто 411100 – Расходи за бруто плате 

(1.205,00 КМ) и са Установе за туризам и спорт Рудо (0 

080 930) са конта 411100 – Расходи за бруто плате 

(15.425,00 КМ) и са конта 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 

(10.075,00 КМ) на Општинску управу Рудо (0 080 130) 

конто 414100 – Субвенције (25.500,00 КМ).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-33/14 

Датум:29.01.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

12............................................................................................... 

 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

5/13 пречишћени текст) Начелник општине, д  о  н  о  с  и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ 

Територијална ватрогасна јединица „Рудо“, за мјесец 

децембар 2014. године (организациони код 0 080 600), у 

износу од 782,00 КМ, са конта 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 

(782,00 КМ) на котно 411100 – Расходи за бруто плате 

(782,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-34/14 

Датум:29.01.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РУДО                                                                                                         

                                                                                                                                                               страна 

1. Одлука о усвајању Програма обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне  

потрошње у 2015.годину          1 

2. Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени стамбеног простора    4 

3. Одлука о учешћу општине Рудо у пројекту „Лимска долина у црвеном злату“   4 

4. Одлука о измјени Одлуке о  именовању чланова  сталних  радних тијела Скупштине општине Рудо 4 

5. Одлука о измјени Одлуке о  именовању чланова  Комисија за праћење намјенског утрошка 

 подстицајних средстава          5 

6.  Одлука о измјени одлуке о именовању чланова Форума за безбједност    5 

7. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈП Информативни центар  

Рудо за 2015. годину          5 

8. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за социјални 

 рад Рудо за 2015. годину          5 

9. Закључак о давању сагласности на Плана рада и Финансијски план ЈЗУ ДЗ„Др Стојана и Љубица“  

 Рудо и Програм мјера на заштити здравља становништва у општини Рудо за 2015. Годину  6 

10. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ ЦКПД „Просвјета“  

Рудо за 2015. годину          6 

11. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ЈУ Народна библиотека 

 „Просвјета“ Рудо за 2015. годину         6 

12. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Јавне установе за туризам 

 и спорт Рудо за 2015.годину         6 

13. Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план КП „Услуга“ а.д. Рудо   

за 2015. годину           6 

14. Закључак о усвајању Информације о стању у области  поштанског саобраћаја   7 

15. Закључак о усвајању Информације о стању у области риболова на територији општине Рудо  7 
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