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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XX Рудо, 05. децембар  2016. године Број 10 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16) 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 02.12.2016.године, д о н и ј е л а   је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  додјели студентских стипендија из средстава буџета 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

Овом одлуком регулишу се услови, основи и 

мјерила, поступак и органи за додјелу студентских 

стипендија из средстава буџета општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Студентске стипендије из средстава буџета 

општине Рудо додјељиваће се редовним студентима 

првог и другог циклуса студија са пребивалиштем на 

подручју општине Рудо, који то право или другу редовну 

новчану помоћ по основу студирања не користе од 

другог даваоца. 

 Студентске стипендије се додјељују студенту до 

краја редовног школовања, а најкасније до навршених 26 

година живота. 

 

Члан 3. 

Студентима, члановима породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида I и II категорије, 

студентима са посебним потребама – лица ометена у 

развоју и ученицима генерације средњих школа одобрава 

се стипендија без бодовања. 

 

Члан 4. 

    Право на студентску стипендију немају: 

- студенти чији чланови домаћинства имају неизмирене 

обавезе према општини Рудо по било ком основу, 

укључујући и дуговања по основу кредита за подстицај 

развоја; 

- студенти који нису похађали основну школу на 

територији општине Рудо, а имали су пребивалиште на 

територији општине Рудо, од првог до петог разреда; 

-  редовни студенти који су обновили годину студија (за 

ту годину); 

- редовни студент - корисник стипендије који је уписао 

исту годину студија на другом факултету (за ту годину); 

- студенти-апсолвенти. 

 

Члан 5. 

Студентске стипендије додјељиваће се редовним 

студентима бодовањем по следећим  критеријумима: 

1. УСПЈЕХ У ДОСАДАШЊЕМ  ШКОЛОВАЊУ 

1.1. За студенте прве године студија просјечна оцјена у 

средњој школи укључујући и оцјену са завршног-

матурског испита: 

-просјечна оцјена 5,00......................   8 бодова 

-просјечна оцјена 4,50-4,99.............    7 бодова 

-просјечна оцјена 4,00-4,49............     6 бодова 

-просјечна оцјена 3,50-3,99............     5 бодова 

-просјечна оцјена 3,00-3,49...........      4 бода 

-просјечна оцјена 2,00-2,99..........       0 бодова 

 

1.2.За студенте осталих година студија, просјечна оцјена 

претходних година студија: 

-просјечна оцјена 10,00.....................  13 бодова 

-просјечна оцјена 9,50-9,99..............   12 бодова 

-просјечна оцјена 9,00-9,49..............   11 бодова 

-просјечна оцјена 8,50-8,99..............   10 бодова 

-просјечна оцјена 8,00-8,49..............    8 бодова 

-просјечна оцјена 7,50-7,99..............    7 бодова 

-просјечна оцјена 7,00-7,49..............    6 бодова 

-просјечна оцјена 6,50-6,99..............    5 бодова 

-просјечна оцјена 6,00-6,49..............    4 бода 

 

      2. СОЦИЈАЛНИ СТАТУС 

 Социјални статус утврђује се према висини 

прихода по члану заједничког домаћинства и осталих 

социјалних услова из тачке б). 

 

а) Висина прихода по члану заједничког 

домаћинства: 

-без прихода................................  9 бодова 

-приходи до 49,99 КМ................  8 бодова 

-од   50-99,99 КМ.........................  7 бодова 

-од 100-149,99 КМ.......................  6 бодова 

-од 150-199,99 КМ.......................  5 бодова 

-од 200-249,99 КМ.......................  4 бода 

-од 250-299,99 КМ.......................  3 бода 

-од 300-349,99 КМ.......................  2 бода 

-од 350-400,00 КМ.......................  1 бод 

- преко 400,00 КМ...................... 0 бодова 
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Укупне приходе чине укупна обрачуната примања 

чланова заједничког домаћинства и то: 

- зараде-плате по основу запослења 

- пензије 

- приход од обављања самосталне дјелатности 

 

 б) Остали социјални услови: 

-студент без оба родитеља...............................    5 бодова 

-студент без једног родитеља..........................    3 бода 

-студенти чији је члан породице ометен у развоју- 

  лице са   посебним  потребама  

  (по члану породице ометеном у развоју).......  2 бода 

- студент из породице са више чланова на  

   редовном школовању-по студенту .............    1,5 бод,  

  а  по ученику ..................................................    0,5 бода     

 (подносилац захтјева се не бодује по овом критеријуму) 

-студент чији је родитељ или старатељ радно неспособан  

  (инвалидност 100 %  или старији од 65 година) 2 бода           

  (бодовање се врши по једном основу) 

 

 

3. УЧЕШЋЕ У РАТУ 

-Студент чији је родитељ или старатељ ратни  војни 

инвалид  III и IV категорије...................................4 бода 

-Студент чији је родитељ или старатељ ратни војни 

инивалид  од V до VII категорије......... ............... 3 бода 

-Студент чији је родитељ или старатељ ратни војни 

инвалид од  VIII до X категорије.......... ...............2 бода 

-Студент чији је родитељ или старатељ борац I 

категорије................................................................2 бода 

-Студент чији је родитељ или старатељ борац II 

категорије..................................................................1 бод 

( бодовање се врши само по једном основу) 

 

 

4. ГОДИНА СТУДИЈА 

           -   I  година  -  1 бод                   

           -   II година  -  1,5 бод            

           -  III година  -  2 бода                

           -  IV година  -  2,5 бода         

           -   V година  -  3 бода                 

           -  VI година  -  3,5 бода  

            

  

 5. УПИС ФАКУЛТЕТА 

Студент уписан на државни факултет: 

-  180 ЕЦТС бодова................................  1 бод 

-  240 ЕЦТС бодова...............................   3 бода 

-  300 ЕЦТС бодова...............................   3 бода 

 

 

Члан 6. 

 Уколико два или више студената имају исти 

број бодова, предност у додјели студентске стипендије, 

даје се студенту који има:  

-већу просјечну оцјену у току школовања, 

-мање приходе по члану домаћинства, 

-већи број студената-ученика у породици, 

-старију годину студија. 

Предност из претходног става се утврђује по 

наведеном редослиједу. 

 

 

Члан 7. 

Укупан број студената, којима ће се додијелити 

студентска стипендија, као и износ студентске 

стипендије, одредиће Начелник општине у сарадњи са 

Комисијом за додјелу студентских стипендија у 

зависности од висине планираних средстава за ову 

намјену за текућу буџетску годину и броја захтјева за 

додјелу студентских стипендија. 

 

Члан 8. 

Висина студентске стипендије по години студија 

износи:               

                                                    

-  I  и II година                              -   80,00  КМ 

-  III и IV година                           -   90,00  КМ 

 - V и VI година                             - 100,00  КМ 

  

Висина стипендије из претходног става може се 

умањити, односно увећати највише  до 20% сходно члану 

7. ове одлуке. 

 У ситуацији знатнијег смањења прихода буџета 

општине, давалац стипендије може једностраном 

одлуком укинути стипендију за одређени период. 

 

Члан 9. 

Студентске стипендије додјељују се студентима 

за период студирања у складу са програмом 

високошколске установе. 

У текућој школској години стипендије се 

додјељују у десет рата за период  јануар-октобар. 

 

Члан  10. 

Конкурс за додјелу студентских стипендија 

расписује Начелник општине, а поступак по истом 

проводи Комисија за додјелу студентских стипендија, 

коју именује Начелник општине. 

 Рок за подношење пријаве по конкурсу је 30 дана 

од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује на 

огласној табли општине Рудо, интернет страници 

Општине и ТВ Рудо.     

Комисија је дужна да размотри пријаве у року од 

15 дана од дана завршетка конкурса и да сачини 

прелиминарну ранг листу, а  коначну ранг листу након 

одлучивања по поднијетим приговорима. 

Прелиминарна ранг листа и коначна ранг листа 

објављују се на огласној табли општине Рудо и интернет 

страници Општине. 

 

Члан  11. 

У року од 8 дана од дана објављивања 

прелиминарне ранг листе, незадовољни подносиоци 

пријаве имају право приговора на исту. 

По приговорима рјешава  Начелник општине. 

Након разматраних приговора формира се 

коначна ранг листа, по којој ће се закључивати 

појединачни уговори, у којима ће се ближе регулисати 

права и обавезе између општине,  даваоца стипендије и 

студента, корисника стипендије. 
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Члан 12. 

             ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТА 

А) Основна 

- пријава на конкурс; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- увјерење о статусу редовног студента; 

- увјерење о просјечној оцјени у току претходног 

школовања – студирања; 

- изјава о заједничком домаћинству; 

- увјерење-потврда о висини мјесечних прихода за 

последња 3 мјесеца; 

- увјерење о мјесту пребивалишта – ЦИПС; 

- фотокопија личне карте; 

- изјава студента  да у току студија неће паралелно 

користити студентски кредит,  стипендију  или другу 

редовну новчану помоћ од другог даваоца; 

- увјерење-потврда о измиреним обавезама према 

општини Рудо, по било ком основу, укључујући 

дуговања по основу кредита за подстицај развоја; 

-  увјерење, потврда или други доказ о похађању основне 

школе за период од првог до петог разреда; 

Б) Допунска 

- увјерење-потврда са евиденције незапослених лица; 

- фотокопија здравствене књижице за члана домаћинства 

који се у изјави о заједничком домаћинству изјасни као 

домаћица; 

- увјерење о статусу родитеља или старатеља (погинулог 

борца, ратног војног инвалида, борца I и II категорије); 

- увјерење-доказ о 100%  неспособности за рад или извод 

из МКР за родитеље старије од 65  година; 

- увјерење о губитку родитеља – извод из матичне књиге 

умрлих; 

- увјерење - рјешење Центра за социјални рад о статусу 

лица са посебним потребама; 

- увјерење – потврда о школавању члана/чланова 

породице; 

- доказ о пребивалишту за вријеме школовања у периоду 

од првог до петог разреда ( за подносиоце захтјева који 

нису похађали основну школу на подручју општине 

Рудо, за период  школовања од првог до петог разреда). 

 

 Документа се предају у оригиналу или овјереној 

фотокопији. 

 Документа из тачке А. су обавезна, у супротном 

пријава ће се одбацити као непотпуна. 

 Студент који не достави неки од докумената из 

тачке Б. неће се бодовати по том основу. 

 

Члан 13. 

Студент – прималац стипендије се обавезује да 

ће надлежном органу доставити следећу документацију: 

- потврду о упису наредне године студија са 

статусом редовног студента; 

- изјаву о заједничком домаћинству; 

-увјерење - потврду о висини мјесечних прихода 

за чланове домаћинства за последња три мјесеца текуће 

године; 

- увјерење о мјесту пребивалишта. 

Студент – прималац стипендије се обавезује да 

ће надлежни орган обавијестити о завршетку студија у 

року од 30 дана од дана завршетка студија. 

 

Члан 14. 

            Уколико студент у току школовања обнови више 

од једне године студија, губи право на студентску 

стипендију,  

 Исти поступак примјениће се и у случају да 

прималац стипендије одустане од стипендије. 

  

Члан 15. 

 Надлежни орган општинске управе у току текуће 

школске године по службеној дужности врши провјере 

дуплих корисника права из члана 2. став 1. ове одлуке. 

 Студент за кога се провјерама утврди да је дупли 

корисник права из става 1. надлежни орган обавјештава 

да се у року од 8 дана од дана пријема обавјештења 

изјасни да ли прихвата или се одриче права на додјељену 

студентску стипендију из средстава буџета општине 

Рудо. 

 Уколико се студент у остављеном року не 

изјасни, тј.писмено не обавијести надлежни орган, 

сматраће се да се одрекао додијељене стипендије из 

средстава буџета општине Рудо у корист другог јавног 

извора финансирања. 

 

Члан 16. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о додјели студентских стипендија из средстава 

буџета општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 13/13 и 16/13). 

 

Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:  01-022-58/16  

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.  

2.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи  ( „Службени гласник Републике Српске “ 

број 97/16) и члана 250. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“број 

13/02, 87/07 и 50/10) Скупштина општине Рудо на 

приједлог Комисије за избор и именовања, сједници 

одржаној дана 02.12.2016.године,       д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О    Д     Л     У    К     У 

o укидању одлуке о именовању замјеника начелника 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

Укида се Одлука Скупштине општине Рудо о 

именовању Видаковић Митра на функцију замјеника 

начелника општине Рудо број 01-022-48/16 од 

22.11.2016.године. 

 

Члан  2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-

48/16 од 22.11.2016.године  Видаковић Митар је 

именован на функцију замјеника начелника општине 

Рудо на период трајања мандата начелника општине, 

односно Скупштине општине Рудо. 

 Поступак именовања је извршен тајним 

гласањем у складу са Статутом и Пословником.  

 У току спровођења поступка тајног гласања 

Комисија за избор и именовања је учинила техничке 

пропусте који могу довести, односно доводе у сумњу 

регуларност поступка избора и праву вољу одборника у 

поступку именовања. 

Комисија за избор и именовања је након увида у 

видео снимак са сједнице Скупштине општине Рудо од 

22.11.2016.године дала приједлог да се предметна одлука 

у складу са чланом  250. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“број 

13/02, 87/07 и 50/10) из напријед наведених разлога 

укине. 

Обзиром да члан 250. Закона о општем управном 

поступку предвиђа обавезу прибављања сагласности за 

укидање правног акта од лица које је актом који се укида 

остварило одређена права то је иста прибављена у 

писменој форми.  

Имајући у виду напријед наведено Скупштина 

општине Рудо је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се 

изјавити жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема ове одлуке. 

 

Број:01-022-54/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

3.................................................................... 
На основу члана 34. и  52. Статута општине Рудо 

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

складу са  чланом 115.  Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 3/13 и 

5/14), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 02.12.2016. године  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању замјеника начелника општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

Митар Видаковић се именује на  функцију 

замјеника начелника општине Рудо на период трајања 

мандата Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-55/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

4.................................................................... 
На основу члана 34. и 79. Статута општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине 

Рудо“,бр. 5/13 и 3/14) и члана 115. Пословника 

Скупштине општине Рудо- пречишћени текст 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

02.12.2016. године, донијела је 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА  

РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт ребаланса буџета општине Рудо 

за 2016. годину у износу 4.561,432 КМ, од чега буџетски 

приходи износе 4.096.430 КМ, примици од отплате датих 

кредита из буџетских средстава 125.000 и средстава 

суфицита из предходне године у износу од 340.002 КМ. 

Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за 

2016.године се ставља на јавну расправу која ће се 

обавити у времену од 03.12.2016 до 15.12.2016.године. 

 

Члан 2. 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. Фуртула Вера, предсједник  

2. Тодоровић Маријан, члан  

3. Лангура Марија, члан 

4. Тешевић Зоран, члан 

5. Ћувиза Горан,члан. 

 

Члан 3. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 1.Нацрт ребаланса буџета општине за 2016. 

годину учини доступним јавности; 

 2.Прикупи све примједбе, мишљења и 

приједлоге у току јавне расправе; 

 3.Прати јавну расправу и даје информације о 

изнесеним приједлозима на јавној расправи; 

 4.Припреми извјештај о резултатима јавне 

расправе. 

 

Члан 4. 

 Радна група из члана 2. ове Одлуке ће учинити 

доступним Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за 

2016.годину, објављивањем на огласним таблама 

општине Рудо, достављањем истог правним и физичким 

лицима која то буду затражила, омогућавањем 

заинтересованима да изврше увид у исти, и давањем 

потребних објашњења.  
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Члан 5. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге 

грађанима до 14.12.2016.године. 

 

Члан 6. 

 Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета 

општине Рудо за 2016. годину одржаће се 

15.12.2016.године са почетком у 12,00 часова у малој 

сали Дома културе Рудо. 

 

Члан 7. 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна 

група је дужна доставити Начелнику општине и 

Скупштини општине Рудо. 

 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-022-56/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

5.................................................................... 
На основу члана 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број:121/12 и 52/14), члана 34. и 79. Статута 

општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“,бр. 5/13 и 3/14) и члана 147. Пословника 

Скупштине општине Рудо- пречишћени текст 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

02.12.2016. године, донијела је 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт буџета општине Рудо за 2017. 

годину у износу 4.284.950 КМ, од чега буџетски приходи 

износе 4.134.950 КМ  а примици од отплате датих 

кредита из буџетских средстава 150.000 КМ. 

Нацрт буџета општине Рудо за 2017.године се 

ставља на јавну расправу која ће се обавити у времену од 

03.12.2016 до 15.12.2016.године. 

 

Члан 2. 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. Фуртула Вера, предсједник 

2. Тодоровић Маријан, члан  

3. Лангура Марија, члан 

4. Тешевић Зоран, члан 

5. Ћувиза Горан,члан. 

 

Члан 3. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 -  Нацрт  буџета општине за 2017. годину учини 

доступним јавности; 

 -  прикупи све примједбе, мишљења и приједлоге 

у току јавне расправе; 

 - прати јавну расправу и даје информације о 

изнесеним приједлозима на јавној расправи; 

 - припреми извјештај о резултатима јавне 

расправе. 

 

Члан 4. 

 Радна група из члана 2. Овое Одлуке ће учинити 

доступним Нацрт буџета општине Рудо за 2017.годину, 

објављивањем на огласним таблама општине Рудо, 

достављањем истог правним и физичким лицима која то 

буду затражила, омогућавањем заинтересованима да 

изврше увид у исти, и давањем потребних објашњења.  

 

Члан 5. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге 

грађанима до 14.12.2016.године. 

 

Члан 6. 

 Јавна расправа о Нацрту буџета општине Рудо за 

2017. годину одржаће се 15.12.2016.године са почетком у 

12,00 часова у малој сали Дома културе Рудо. 

 

Члан 7. 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна 

група је дужна доставити Начелнику општине и 

Скупштини општине Рудо. 

 

Члан 8. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-022-57/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

6.................................................................... 
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 ("Службени гласник општине Рудо", број: 

5/13-пречишћени текст и 3/14), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 02.12.2016. године, 

донијела је 

 

 

О   Д   Л   У   К   У   

o отпису камате  корисницима кредита из средстава 

буџета општине Рудо одобрених за подстицај 

економског развоја   
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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 30.06.2017. године. 

Корисници кредита из предходног 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 30.06.2017. 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:01-022-59/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

7.................................................................... 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

02.12.2016. године,  д о н и ј е л а   ј е  

 

 

 

О Д Л У К У 

О повлачењу дијела средстава из Револвинг фонда 

 

 

Члан 1. 

 Повлачи се дио средстава из Револвинг фонда 

општине Рудо који се води код „Нове банке“ а.д.  Бања 

Лука у износу од 190.00,00 КМ. 

 Средства из предходног става банка ће 

пребацити на рачун буџета општине Рудо одмах након 

ступања на снагу ове одлуке, а даље располагање овим 

средствима одредиће Скупштина општине Рудо својим 

одлукама у складу са важећим прописима који уређују 

ову област. 

 Осталим расположивим средстава у Револвинг 

фонду код „Нове банке“ а.д. Бања Лука наставиће се 

кредитно подстицање економског развоја општине Рудо 

у складу са Одлуком Скупштине општине Рудо о 

условима за одобравање кредита за подстицај економског 

развоја из средстава буџета општине Рудо и Уговором о 

пружању банкарских услуга за сервисирање кредитних 

средстава за подстицај економског развоја општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 Задужује се Начелник општине да предузме све 

радње у циљу реализације ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-60/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

8.................................................................... 
На основу члана  34. и 43. Статута општине Рудо 

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

члана 115. Пословника („Службени гласник општине 

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

првој радној сједници одржаној дана 02.12.2016. године, 

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о именовању радне групе за сагледавање стања у КП 

„Услуга“ а.д. Рудо 

 

Члан 1. 

Именује се радна група за сагледавање стања у 

КП „Услуга“ а.д. Рудо у саставу: 

1. Шеро Енвер, предсједник 

2. Суботић Саво, члан  

3. Видаковић Митар, члан 

  

Члан 2. 

 Задатак радне групе је да сагледа стање у коме 

се налази КП „Услуга“ а.д. Рудо и да након утврђеног 

стања, а најкасније за следећу сједницу Скупштине 

општине Рудо, поднесе извјештај Скупштини општине 

Рудо са приједлогом за рјешавање по захтјеву КП 

„Услуга“ а.д. Рудо за одобравање кредита. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број: 01-022-61/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

9.................................................................... 
На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо 

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

члана 115. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.3/13 И 5/14), 

Скупштина општине Рудо на својој сједници одржаној 

дана 02.12.2016. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

О именовању чланова  сталних  радних тијела 

Скупштине општине Рудо 
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Члан 1. 

 Именују се чланови сталних радних тијела 

Скупштине општине Рудо  у саставу како слиједи: 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, 

ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ 

1. Шеро Енвер, предсједник 

2. Радовић Момир, члан 

3. Вујичић Милан, члан 

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

1. Павловић Драган, предсједник 

2. Ћировић Милован, члан 

3. Јевђевић Мирослав, члан 

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА 

1. Ћировић Велибор, предсједник 

2. Топаловић Гојко, члан 

3. Цвико Енес, члан 

КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ 

1. Станишић Борислав, предсједник 

2. Стикић Марија, члан 

3. Јовановић Синиша,члан 

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

1. Дробњаковић Саша, предсједник 

2. Симић Славиша, члан 

3. Топаловић Милун, члан 

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА 

1. Ћировић Милован, предсједник 

2. Којадиновић Бојана, члан 

3. Припунић Јелена, члан 

4. Станишић Борислав, члан 

5. Јелић Момчило, члан 

КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

1. Ћувиза Горан,предсједник 

2. Симић Славиша, члан 

3. Ђукановић Богдан, члан 

 ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, 

ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА 

1. Чолаковић Милко, предсједник 

2. Павловић Драган, члан 

3. Буква Милош, члан 

4. Крсмановић Милорад, члан 

5. Станић Владимир, члан 

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И 

МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

1. Симић Славиша, предсједник 

2. Чолаковић Милко, члан 

3. Шеро Енвер, члан 

4. Саво Суботић, члан 

5. Дробњаковић Богосав, члан 

ЕТИЧКИ ОДБОР 

1. Станишић Крста, предсједник 

2. Станишић Борислав, члан 

3. Павловић Драган, члан 

4. Ћировић Милован,члан 

5. Лазовић Синиша, члан 

 

САВЈЕТ ЗА СПОРТ 

1. Симић Славиша, предсједник 

2. Станић Мирко, члан 

3. Бандовић Миломир, члан 

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ 

1. Арсић Илија, предсједник 

2. Грубиша Данка, члан 

3. Ђуровић Сретен, члан 

 

Члан 2. 

Надлежност сталних радних тијела дефинисана 

је Пословником о раду Скупштине  општине Рудо. 

 

Члан  3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о именовању чланова сталних радних тијела 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 11/12, 13/13,17/13, 5/14, 1/15, 7/15 и 11/15 ). 

 

Број:01-022-62/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

10................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“број:5/13 и3/14) и 

члана 79. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“број:97/16) и члана 115.  

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“број:8/08), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 02.12.2016.године,  

донјела је 

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању листе стручњака са које ће се 

именовати чланови Комисије за избор 

 

Члан 1. 

Утврђује се Листа стручњака са које ће се 

именовати чланови Комисија за избор у саставу: 

1. Папоњак Драган, професор, 

2. Павловић Драган, професор,  

3. Остојић Предраг, професор 

4. Стикић Марија, професор, 

5. Јелић Момчило, професор 

6. Миликић Марина, спец.др.мед. 

7. Рајак Вера, спец.др.мед. 

8. Суботић Саво, др.вет. 

9. Ђуровић Зоран, дипл.правник, 

10. Пушоњић Слађана, дипл.правник 

11. Мићовић Бојана, дипл.правник 

12. Топаловић Стојанка, дипл.ецц. 

13. Милинковић Добрисав, дипл.ецц, 

14. Јовановић Драган дипл.инг.пољопривреде 

15. Миковић Слободан, инг.грађевинарства 

16. Припунић Јелена, дипл.новинар 
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Члан 2. 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван 

снаге Одлука број:01-022-155/12 од 05.12.2012. године. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-63/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

11.................................................................. 
На основу члана 22. Породичног закона 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 54/02 и 

41/08) и члана 34.  Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, бр.5/16 и 3/14),   Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана  

02.12.2016.године, донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о одређивању одборника за вјенчања 

 

 

Члан 1. 

За присуствовање вјенчањима одређују се сви 

одборници Скупштине општине Рудо: 

1. Арсић Илија 

2. Брадоњић Владимир 

3. Видаковић Јовица 

4. Дробњаковић Саша 

5. Јовановић Драган 

6. Миковић Слободан  

7. Павловић Драган 

8. Пријовић Нинослав 

9. Симић Славиша 

10. Станишић Борислав 

11. Станишић Крста 

12. Суботић Саво  

13. Шеро Енвер  

14. Ћировић Милован 

15. Ћировић Велибор   

16. Ћувиза Горан 

17. Чолаковић Милко 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-64/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

 

12.................................................................. 
На основу члана 34. и  56. Статута општине Рудо 

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

складу са  чланом 115.  Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 3/13 и 

5/14), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 02.12.2016. године  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу и друштвене дјелатности  

 

Члан 1. 

Јовановић Драган, дипломирани инжињер 

пољопривреде именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности општинске управе Рудо, на период до три 

мјесеца односно до окончања поступка по конкурсу за 

избор и именовање начелника Одјељења за општу управу 

и друштвене дјелатности. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-50/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

13.................................................................. 
На основу члана 35. и 121. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 89/13), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

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

сједници одржаној дана 02.12.2016. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању чланова Комисије за 

избор секретара Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

У Одлуци о именовању чланова Комисије за 

избор секретара Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ 9/16) у члану 1. тачка 2. име 

Топаловић Зоран мијења се именом Дробњаковић Саша а 

у тачки 4. име Чолић Гордана  мијења се именом  

Станишић Крста. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

                                            

Број:01-022-65/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    
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14.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 02.12.2016. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о извршењу буџета 

 за период 01.01.-30.09.2016. године  

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација  о  извршењу буџета  за 

период 01.01.-30.09.2016. године.  

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-88/16  

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

16.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 02.12.2016. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о техничко-материјалном 

стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и 

против-пожарне заштите на територији општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација 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: 01-013-90/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

 

 

15.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 02.12.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о заштити животне средине, 

стању зелених површина,паркова и депонија за смеће 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о заштити животне 

средине, стању зелених површина,паркова и депонија за 

смеће. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-91/16 
Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

17.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 02.12.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о јавном реду и миру на 

територији општине Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о јавном реду и миру на 

територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-92/16 

 Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

18.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 02.12.2016. године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о рјешавању управних 

предмета 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о рјешавању управних 

предмета . 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-93/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

19.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 02.12.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о спровођењу Закона и 

других прописа из области заштите бораца, ратних 

војних инвалида и породица погинулих бораца 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о спровођењу Закона и 

других прописа из области заштите бораца, ратних 

војних инвалида и породица погинулих бораца. 

 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-94/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.с.р    

20.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

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

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

одржаној дана 02.12.2016. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду Републичке управе за 

геодетске и имовинско правне послове Подручне 

јединице Рудо  

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о раду Републичке 

управе за геодетске и имовинско правне послове 

Подручне јединице Рудо. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-95/16 

Датум: 02. децембар 2016.год.  

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                         Саша Дробњаковић.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), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(Службени гласник БиХ број: 39/14) члана 49. Статута 

општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник 

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

Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем преговарачког поступка 

без објаве обавјештења о набавци, а који се односи на 

радове „Санација прилаза мосту у Полимљу“, на 

преговоре је позван извођач радова ЗР „Владимир“ Рудо 

Марко Мићевић. 

 

 

 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након разматрања понуде и завршених преговора 

утврђено је да понуда ЗР „Владимир“  Рудо испуњава све 

услове предвиђене тендерском документацијом те је на 

основу критерија најниже цијене и завршених преговора 

прихваћена понуда ЗР „Владимир“, Рудо са понуђеном 

цијеном од 9.960,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

III 

Записник о преговарању број 02-404-46/16 од 

29.11.2016.године саставни је дио ове одлуке. 

 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право на 

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

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо у 

најмање три примјерка. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

     

Број: 02-404-46/16     

Датум: 29.11.2016.год.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

2.................................................................... 
 На основу члана 13. Одлуке о оснивању 

КП“Услуга“ А.Д. Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 8/12) и члана 30. Статута КП“Услуга“ А.Д. 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 8/12) на 

приједлог Надзорног одбора КП“Услуга“ А.Д. Рудо број 

02/6-419/16 од 29.11.2016.године Начелник општине 

Рудо у функцији Скупштине КП“Услуга“ А.Д. Рудо 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О допуни Статута КП“Услуга“ А.Д. Рудо 

 

 

Члан 1. 

 У Статуту КП“Услуга“ А.Д. Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број 8/12) у члану 62.став 

3.алинеја 1. иза ријечи „За  директора: ВСС“ додају се 

ријечи „ или ВШС“. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном даном 

доношења а објавише се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“.     

         

Број:02-023-2/16.                                                                    

Датум: 30.11.2016.год.     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ КП  

                                            -у функцији Скупштине 

                                                „Услуга“ А.Д. Рудо- 

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