СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XX

Рудо, 26. мај 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо број: 5/13-пречишћен
текст и 3/14), на приједлог Начелника општине Рудо,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
16.05.2016. године, д о н и ј е л а ј е

3.

ОДЛУКУ
о усвајању Плана капиталних инвестиција за
2016.годину

6.

Члан 1.
Усваја се План капиталних инвестиција на
подручју општине Рудо за 2016.годину, а чине га
сљедеће инвестиције:

8.

A) Обавезе по раније дефинисаним пројектима:
1. Израда Зонинг плана.........................22.900,00 КМ
2. Суфинансирање пројекта за МЗ Стргачина,
Старо Рудо и Миоче („Каритас“,“Мост“Вишеград)..................................... 6.600,00 КМ
3. Учешће општине у пројекту ИРБ, партнер
ППЗ „Увац-Рудо“........... ............... 30.000,00 КМ
4. Учешће у пројекту изградње стамбене зграде
социјалног становања.................... 25.000,00 КМ
5. Учешће општине у набавци ватрогасног
возила.............................................. 10.000,00 КМ
6. Учешће општине у финансирању надзора и
техничког пријема радова на реконструкцији
Дома здравља у Рудом.................. 13.000,00 КМ
7. Учешће општине у пројекту електрификације
Сетихова............................................. 4.500,00 КМ
Б) Пројекти из Одлуке Комисије за планирање
развоја локалне заједнице, број: 02-400-3/16, од
25.04.2016.године, о разврставању приједлога пројеката
и ажурирању плана капиталних инвестиција за
2016.годину:
1. Асфалтирање прилаза гробљу и капели у
Мокронозима................................. 11.000,00 КМ
2. Асфалтирање (санација и продужетак) пута
Омарине-Цвркоте........................... 40.000,00 КМ

4.
5.

7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Број 5

Асфалтирање пута Старо Рудо-Златари-Стргачи,
огранци за Јанковиће и Спасојевиће .............
........................................................ 24.000,00 КМ
Изградња примарног канализационог вода у
Гојави.............................................. 15.000,00 КМ
Асфалтирање пута Околишта-Доња Ријека у
Штрпцима ...................................
48.000,00 КМ
Асфалтирање
спортског
игралишта
у
Штрпцима..................................... 20.000,00 КМ
Реконструкција улице Милоша Видаковића у
Рудом........................................... 46.000,00 КМ
Асфалтирање пута Сетихово-Гривин.................
......................................................... 20.000,00 КМ
Изградња/реконструкција моста на Злоступу,
Д Цикоти....................................... 12.000,00 КМ
Изградња јавне чесме у Мрсову...
500,00 КМ
Реконструкција Улице 1. Мај (према полицијској
станици)............................................ 8.000,00 КМ
Асфалтирање пута Капела-Баре у Мокронозима
(дио од главног пута до капеле, а остатак на
преосталој деоници......................... 15.000,00 КМ
Израда освјетлења испред спомен обиљежја у
Мрсову..............................................
500,00 КМ
Асфалтирање пута Ст.Рудо-Златари-СтргачиБудалице-Заграђе.........................
16.000,00 КМ
Асфалтирање Улице Проте Славка Поповића у
Рудом............................................
14.000,00 КМ
Реконструкција и асфалтирање Босанске улице у
Рудом...........................................
8.000,00 КМ
Асфалтирање пута Горњи Увац-гробље Књегиња
........................... ............................. 6.000,00 КМ
Асфалтирање пута клаоница-Букве, Плане
.......................................... ............. 40.000,00 КМ
Асфалтирање пута на Г.Увцу: пошта-Лагер
.......................................................
16.000,00 КМ
Асфалтирање
пута
Миоче-Митровићи
........................................................ 40.000,00 КМ
Асфалтирање пута Рег.пут – Доња Стрмица
....................................... ...........
16.000,00 КМ
Асфалтирање пута Стргачина – Чавдари
...................................................
24.000,00 КМ
Асфалт.
пута
у
Мокронозима:
школаБогдановићи, Миковићи............... 9.000,00 КМ
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24. Асфалтирање
пута
Рег.пут-Станићи(нова
црква)............................................
64.000,00 КМ
25. Израда расвјете на спортском игралишту у
Мокронозима................................. 7.000,00 КМ
26. Учешће у пројектима, надзор, тех.пријем
итд.................................... ............
34.000,00 КМ
27. Асфалтирање пута од Градског гробља у Гојави
према
Арсићима
у
дужини
од
200
м...................................................
16.000,00 КМ
28. Асфалтирање пута према засеоку Кулашевићи,
МЗ Миоче у дужини од 350 м...... 28.000,00 КМ
29. Асфалтирање
дијела
НиколићиЊиве..............................................
10.000,00 КМ
УКУПНО ПЛАНИРАНАВРИЈЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА
.................................................................... 720.000,00 КМ
Члан 2.
Средства
за
финансирање
капиталних
инвестиција из ове Одлуке, обезбједиће се из средстава
за капитална улагања, која су предвиђена Буџетом
општине Рудо за 2016.годину у износу од 395.000,00 КМ
и дијела суфицита из 2015 године у износу од 325.000,00
КМ, што укупно износи 720.000,00 КМ.
Члан 3.
Уколико по пројектима наведеним у члану 1. ове
одлуке, буде остало нераспоређених средстава, иста ће се
утрошити на следеће рангиране пројекте са Ранг листе
пројеката, коју је усвојила Комисија за планирање
развоја локалне заједнице.
Члан 4.
Уколико неки од пројеката са Ранг листе
пројеката, коју је усвојила Комисија за планирање
развоја локалне заједнице, буде обезбједио учешће
донатора или властито финансијско учешће, у
минималном износу од 20 (двадесет) %
може се
приоритетно приступити његовој реализацији.
Члан 5.
Пројекти који не буду имали рјешене имовинскоправне односе и потребну пројектну документацију, неће
се реализовати.
Члан 6.
Планиране инвестиције ће се реализовати према
динамици наплате прихода, а уколико се наплата не
изврши у планираном обиму, реализација ће се вршити
према редослиједу инвестиција из члана 1. ове Одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-23/16
Датум: 16. мај 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

2....................................................................
На основу члана 34. Статута општуне Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћен текст и 3/14) и члана 14. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник РС „
број121/12 и 52/14), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 16.05.2016. године, доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СУФИЦИТА
Члан 1.
Остварени суфицит у буџету општине Рудо за
2015.годину у износу од 420.920 КМ распоређује се на
следеће намјене:
1. Износ од 325.002 КМ се распоређује за
реализацију пројеката према Плану капиталних
инвестиција за 2016. годину.
2. Износ од 15.000 КМ се распоређује за текуће
одржавање локалних путева које ће се
реализовати преко конта расхода 412520.
3. Износ од 80.918 КМ остаје нераспоређен.
2.
Задужује се Начелник општине и Одјељење за
привреду и финансије да приликом израде Ребаланса за
2016.годину, у исти укључе финансијске ефекте
расподјеле средстава из члана 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-22/16
Датум: 16. мај 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

3....................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћени текст и 3/14), Споразума између Скупштине
општине,
Начелника
општине
и
невладиних
непрофитних организација општине Рудо – АНЕКС II,
Поглавље V („Службени гласник општине Рудо“број
5/14), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној
дана 16.05.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о финансирању пројеката Удружења грађана
из буџета општине Рудо за 2016. годину
Члан 1.
Из средстава буџета општине Рудо за
2016.годину – буџетска ставка 4152 „Грантови у земљи“,
финансираће се пројекти следећих удружења:
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1. Удружење пензионера Рудо
-за пензионере са најнижим пензијама из Републике
Српске....................................................
7.500,00 КМ
-за пензионере са најнижим пензијама из других
република..............................................
4.000,00 КМ
2. Удружење родитеља са 4 и више дјеце
................................................................
2.500,00 КМ
3. СРД „Језеро“ Рудо................................
2.500,00 КМ
4. СКПД „Просвјета“...............................
2.000,00 КМ
5. Савјет младих Рудо.............................
3.300,00 КМ
6. Удружење узгајивача малине „Малина“
Рудо........................................................
2.500,00 КМ
7. Удружење „Нада“ Рудо-редовна дјелатн. .7.000,00 КМ
8. Рафтинг клуб „Валине“ ......................
3.400,00 КМ
10.Удружење пчелара „Медовина“ Рудо ..
1.500,00 КМ
11.Удружење логораша Вишеград.............
500,00 КМ
12.Удружење жена „Ева“ Рудо..................
3.000,00 КМ
13. ЦОД „Луна“-пројекат „Економско
оснаживање жена“............................
3.000,00 КМ
УКУПНО:
42.700,00 КМ
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује се Начелник
општине и Одјељење за привреду, финансије, просторно
уређење и инспекцијске послове.
Члан 3.
Удружења из члана 1. ове одлуке дужна су
достављати извјештаје о утрошку дозначених средстава
Одјељењу за привреду и финансије просторно уређење и
инспекцијске послове.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-25/16
Датум: 16. мај 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

4....................................................................
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 4.
Одлуке о учествовању општине Рудо на лицитацијама у
поступку намирења потраживања за невраћене кредите за
подстицај развоја локалне заједнице („Службени гласник
општине Рудо“ број 11/13,13/13,10/14 и 5/15) 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 16.05.2016.
године, доноси
О Д Л У К У
о додјели непокретности на привремено коришћење

Члан 1.
Савић Снежани из Мокронога, ранијем
власнику, додјељује се на привремено
коришћење
непокретност у власништву општине означена као кућа и
штала изграђене на парцели означеној са к.ч. 805/54 КО
Миоче.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке додјељује
се именованој као ранијем власнику, јер би исељењем из
исте била доведена у стање социјалне потребе.
Члан 3.
Право привременог коришћења додјељује се на
период од 5 година, без накнаде; уз сљедеће обавезе
именованог: текуће одржавања објекта, плаћања рачуна
за електричну енергију и плаћање других комуналних
трошкова.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да закључи
уговор о додјели стамбеног простора на привремено
коришћење у складу са овом одлуком.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-26/16
Датум: 16. мај 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

5....................................................................
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 16.05.2016. године,
доноси
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности
Члан 1.
Одобрава
се
прибављање
куповина
непокретности означених са к.ч. бр. 642/6, земљиште уз
привредну зграду, у површиини од 143 м2 уписаних у
Л.Н. бр. 473 К.О. Рудо град и З.К. уложак 1038 КО Рудо
посједника и власника Предузеће за поштански саобраћај
Републике Српске а.д. Бања Лука по цијени од 18,00 КМ
по м2 утврђеној према процјени вјештака грађевинске
струке.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да
закључи уговор о купопродаји некретнина из члана 1. ове
одлуке са посједником и власником Предузеће за
поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Рудо“.
Број: 01-022-29/16
Датум: 16. мај 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

6....................................................................
На основу члана 348. став (3) Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“ број
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 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 16.05. 2016. године,
доноси
ОДЛУКУ
о продаји земљишта непосредном погодбом
ради обликовања грађевинске парцеле
Члан 1.
Општина Рудо ради обликовања грађевинске
парцеле продаје путем непосредне погодбе Ђуровић
Горану из Рудог неизграђено грађевинско земљиште
означено са к.ч.број 862/8, звано бивша жељезничка
пруга, неплодно, површине 119 м2, уписанo у Лист
непокретности број 468 КО Рудо Град (нови премјер) a
што одговара парцели означеној са к.ч.број 2239/14,
звано зељезничка пруга, неплодно, уписано у
Земљишнокњижни уложак број 87 КО Соколовићи
(стари премјер).
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке продаје се по
тржишној цијени која износи 18 КМ / м2, што за укупну
површину износи 2.142,00 КМ.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да у име
општине Рудо закључи уговор о купопродаји некретнине
из члана 1. ове одлуке а све након прибављеног
мишљења од Правобранилаштва Републике Српске –
сједиште замјеника у Фочи.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-/2716
Датум: 16. мај 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

7....................................................................
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 и 3/14), Скупштина Општине Рудо, на сједници
одржаној дана 16.05.2016. године д о н о с и:
ОДЛУКУ
о укидању статуса јавног добра у општој употреби
Члан 1.
Утврђује се да је изгубило статус јавног добра у
општој употреби земљиште означено као:
- к.ч. број 862/8, у површини од 119 м2, бивша
жељезничка пруга, уписане у Лист непокретности број
468 К.О. Рудо Град (нови премјер) са 1/1 дијела на
општину Рудо а што одговара парцели означеној са к.ч.
2239/14 Жељезничка пруга, неплодно, уписана у з.к.
уложак број 87 К.О. Соколовићи као јавно добро у
општој употреби,
Статус јавног добра укида се у ради продаје
земљишта у циљу обједињавања грађевинске парцеле.
Члан 2.
У свим јавним евиденцијама код Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове брисаће
се статус јавног добра у општој употреби на некретни из
тачке 1. Одлуке, и уписати право својине општине Рудо
са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“..
Број: 01-022-28/16
Датум: 16. мај 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

8....................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 16.05.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о извршењу буџета општине
Рудо за период 01.01.2016-31.03.2016.године
I
Усваја се Информација о извршењу буџета
општине Рудо за период 01.01.2016-31.03.2016.године.
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II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Број:01-013-45/16
Датум: 16. мај 2016.год.

Број:01-013-46/16
Датум:24. мај 2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

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

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

На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 16.05.2016. године, донијела је

На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 24.05.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о извршењу Програма
утрошка средстава по основу накнаде за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне
енергије за 2015.годину

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о стању и раду предузећа и
услужно-производних и трговинских радњи на
територији општине Рудо

I
Усваја се Информација о извршењу Програма
утрошка средстава по основу накнаде за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне
енергије за 2015.годину.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

I
Усваја се Информација о стању и раду предузећа
и услужно-производних и трговинских радњи на
територији општине Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-47/16
Датум:24. мај 2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

Број:01-013-44/16
Датум: 16. мај 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

10..................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 24.05.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о обављању комуналне
дјелатности и стању комуналне инфраструктуре,
школских установа и спортских терена у општини
Рудо
I
Усваја се Информација о обављању комуналне
дјелатности и стању комуналне инфраструктуре,
школских установа и спортских терена у општини Рудо.

12..................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 24.05.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о стању у области Центра за
социјални рад Рудо
I
Усваја се Информација о стању у области
Центра за социјални рад Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-38/16
Датум:24. мај 2016. године

„Службени гласник Скупштине општине Рудо” број 5/16

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

26.05.2016.
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13..................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 24.05.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду Пореске управе –
Подручна јединица Рудо

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду Ветеринарске службе
на територији општине Рудо, и здравственом и
бројном стању сточног фонда
I
Усваја се Информација о раду Ветеринарске
службе на територији општине Рудо, и здравственом и
бројном стању сточног фонда.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

I
Усваја се Информација о раду Пореске управе –
Подручна јединица Рудо.

Број:01-013-49/16
Датум:24. мај 2016. године

II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

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

Број:01-013-39/16
Датум:24. мај 2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 24.05.2016. године, донијела је

14..................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 24.05.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о стању у области
пољопривреде на територији општине Рудо
I
Усваја се Информација о стању у области
пољопривреде на територији општине Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду градске зелене пијаце
и промету пољопривредних производа и стоке на
територији општине Рудо
I
Усваја се Информација о раду градске зелене
пијаце и промету пољопривредних производа и стоке на
територији општине Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-50/16
Датум:24. мај 2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

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

Број:01-013-48/16
Датум:24. мај 2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

15..................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 24.05.2016. године, донијела је

На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 24.05.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о стању у области спорта,
физичке културе, опште културно-просвјетне
дјелатности и информисања на подручју општине
Рудо

„Службени гласник Скупштине општине Рудо” број 5/16
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I
Усваја се Информација о стању у области
спорта, физичке културе, опште културно-просвјетне
дјелатности и информисања на подручју општине Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-51/16
Датум:24. мај 2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

18..................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудопречишћен 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 24.05.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о снадбјевености
електричном енергијом и стању електричне мреже на
територији општине Рудо

Члан 1.
У члану 19. Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста
Општинске управе Рудо („Службени гласник Општине
Рудо“ број: 8/15 и 10/15),
Прилог- 01 Организација послова и систематизација
радних мјеста у Стручној служби Скупштине општине и
Начелника општине, у Прилогу 01.2-табела и Прилогу
01.3-Описи послова Стручне службе Скупштине
општине и Начелника општине, радно мјесто под
редним бројем 3. Самостални стручни сарадник за
скупштинске и нормативне послове-службеник пете
категорије првог звања, у рубрици: радно искуство број:
„1“ замјењује се бројем: „3“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 02-12-1/16
Датум: 25.05.2016.год.

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

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

I
Усваја се Информација о снадбјевености
електричном енергијом и стању електричне мреже на
територији општине Рудо.

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

II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

Број:01-013-43/16
Датум:24. мај 2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 8 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Начелник
општине Рудо, дана 25.05.2016. године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 1.7 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова на: „Прочишћавању
локалних путева МЗ Штрпца“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
2.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџету општине Рудо за 2016. годину са ставке расходи
за одржавање осталих објеката (путеви) , економски код
412520.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
преговарачког поступка без објаве обавјештење о
набавци, члан 24. став 1. тачка а Закона о јавним
набавкама. Критериј за додјелу уговора је најнижа
цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је Комисија за
јавне набавке именована Ријешењем број:02-111-1308/12
од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 09.06.2014.год.

„Службени гласник Скупштине општине Рудо” број 5/16

26.05.2016.

Страна

7

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-404-17/16.
Датум: 11.04.2016.год.

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

3....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник БиХ број: 39/14) члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 3.4 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова: „Електрификација
стамбених јединица расељених особа и повратника у
општини Рудо, насеље Равно Сетихово“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
93.270,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке финансираће се из
средстава Фонда за повратак БиХ.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем отвореног
поступка. Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је Комисија за
јавне набавке именована Ријешењем број: 02-111-1308/12
од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 09.06.2014.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-404-18/16.
Датум: 20.04.2016.год.

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 2.2 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку роба: „Набавка лож уља за
грејну сезону 2016-2017 годину“.

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

4....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник БиХ број: 39/14) члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
11.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџету општине Рудо за 2016. годину са ставке расходи
по основу лож уља, економски код 412216.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је
најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је Комисија за
јавне набавке именована Ријешењем број:02-111-1308/12
од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 09.06.2014.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-404-19/16.
Датум: 20.04.2016.год.

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

5....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки бр.: 245-1-3-1-32/16 од 01.04.2016.год. и Службеном листу бр.: 25/16 од
08.04.2016.год, а који се односи на „Доградњу тунела и
надстрешнице на постојећој хладњачи на Увцу“, понуду
је доставио слиједећи понуђач:
1. „Инстел“ доо Бијељина, на износ од 98.064,90КМ без
ПДВ-а, односно 114.735,93 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је да
приспјела понуда испуњава све услове предвиђене
тендерском документацијом и да се са понуђачем
„Инстел“ доо Бијељина приступи закључивању уговора.
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Члан 3.
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.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-15/16
Датум: 25.04.2016.год.

6....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник БиХ број: 39/14) члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
У поступку јавне набавке, путем преговарачког поступка
без објаве обавјештења о набавци, а који се односи на
додатне радове санације- насипање локалних путева на
подручју општине Рудо -„Прочишћавању локалних
путева МЗ Штрпца“, на преговоре је позван извођач
радова СЗГР „Марко“ Рудо.
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања понуде и завршених преговора
утврђено је да понуда СЗГР „Марко“ Рудо испуњава све
услове предвиђене тендерском документацијом те је на
основу критерија најниже цијене и завршених преговора
прихваћена понуда СЗГР „Марко“, Рудо са понуђеном
цијеном од 2.000,00 КМ без ПДВ-а.

од

IV
Против ове Одлуке незадовољна страна има право на
жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте. Жалба се
подноси писменим путем Начелнику општине Рудо у
најмање три примјерка.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-17/16
Датум: 18.04.2016.год.

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

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

III
Записник о преговарању број 02-404-17/16
18.04.2016.године саставни је дио ове одлуке.

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

Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем конкурентског
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр.:
245-7-1-3-3-4/16 од 26.04.2016.год, а који се односи на
„Набавка лож уља за грејну сезону 2016 - 2017 годину“,
понуду је доставио слиједећи понуђач:
1. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, на износ од
8.984,00 КМ без ПДВ-а, односно 10.511,28 КМ са ПДВом.
Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је да
приспјела понуда испуњава све услове предвиђене
тендерском документацијом и да се са понуђачем
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д.
Бања Лука приступи
закључивању уговора.
Члан 3.
Записник о отварању понуде и Записник о оцјени понуда
број 02-404-19/16 од 10.05 .2016.године саставни је дио
ове одлуке.
Члан 4.
Против ове Одлуке незадовољна страна има право на
жалбу у року од 5 дана од дана пријема исте. Жалба се
подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у
најмање три примјерка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-19/16
Датум: 10.05.2016.год.

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

8....................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13) ,разматрајући
захтјев Ејубовић Салка из Миоча, општина Рудо,
Начелник општине д о н о с и :

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 1 000,00 КМ
на име помоћи Ејубовић
Салку,повратнику у село Миоче , за завршетак радова на
изградњи стајског објекта.
II
Уплату средстава извршити на рачун бр.562006-81317604-61, са позиције „текуће помоћи избјеглим
и расељеним лицима- 416-123“.
III
За спровођење ове одлуке , задужује се Одјељење за
привреду, финансије , просторно уређење и инспекцијске
послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“
Бр. 02-40-23/16
Датум: 28.03.2016.год.

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

9....................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13) ,разматрајући
захтјев Суља Пашалића , из Стргачине, општина Рудо,
Начелник општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 1 000,00 КМ на име помоћи Пашалић Суљу
,повратнику у село Стргачина , за обнову помоћних
објеката уништених у пожару .
II
Уплату средстава извршити
на рачун
бр.4246560037308656-Хипо Алпе Адриа банка,
са
позиције „текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима416-123“.
III
За спровођење ове одлуке , задужује се
Одјељење за привреду, финансије , просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“
Бр. 02-40-35/16
Датум: 29.03.2016.год.

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

10..................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13),разматрајући
захтјев Савјета МЗ Миоче, за помоћ у организацији
турнира у малом фудбалу, Начелник општине Рудо,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу
од 250,00 КМ, на име трошкова организације
меморијалног турнира у малом фудбалу под називом
„Драган Станковић“ који се одржава у Миочу, дана
24.04.2016.године.
II
Наведена средства ће се исплатити из средстава
буџета општине Рудо, са позиције „расходи по основу
организације пријема, манифестација и сл. „(412-943) и
уплатити на рачун Драга Митровића, предсједника
Савјета МЗ Миоче ,бр. 562-100-8004-3668-22-НЛБ
Развојна банка.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-52/16
Датум: 08.04.2016.год.

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

11..................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13),
разматрајући захтјеве Савјета МЗ Мокронози и
Општинске борачке организације, за организацију“
Васкршњег турнира“ у малом фудбалу, у Мокронозима,
Начелник општине Рудо, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу
од 300,00 КМ, на име трошкова организације
меморијалног „Васкршњег турнира“ у малом фудбалу , у
Мокронозима, дана 01.05.2016.године.
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II
Наведена средства , са буџетске позиције
„расходи по основу организације пријема ,манифестација
и сл. -412-943“ , уплатити на рачун Општинске борачке
организације ,бр. 562006 000000 3402-НЛБ Развојна
банка.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-60/16
Датум: 08.02.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

I
Општинској борачкој организацији
Рудо,
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу од
300,00 КМ , на име помоћи за постављање спомен плоче
погинулим припадницима МУП-а- Полицијска станица
Рудо.
II
Наведена средства , са позиције „ текуће
помоћи -416-129“, уплатити на рачун Општинске борачке
организације , бр.562-006-00000034-02- НЛБ Развојна
банка.
III
За спровођење ове одлуке , задужује се
Одјељење за привреду, финансије ,просторно уређење и
инспекцијске послове.

Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.

12..................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) ,разматрајући
захтјев Мјесне заједнице Стргачина , Начелник општине
доноси:

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Бр. 02-40-47/16
Датум: 01.04.2016.год.

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава

14..................................................................

I
Мјесној заједници Стргачина, ОДОБРАВАЈУ
СЕ новчана средства , у износу од 330,00 КМ , на име
набавке дизел горива, за потребе одржавања локалних
путева на подручју ове мјесне заједнице.

На основу чл. 43. став 1. алинеја 5. и 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ),
разматрајући захтјев Међуопштинске организације
слијепих Вишеград , Начелник општине Рудо,
д о н о с и:

II
Наведена средства обезбједиће се са позиције „
расходи за МЗ- 412-211“.

О Д Л У К У

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

I
Међуопштинској
организацији
слијепих
Вишеград, одобравају се новчана средства, у износу од
100,00 КМ, на име помоћи члановима ове организације.

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

II
Наведена средства , са буџетске позиције „текуће
помоћи -416-129“, уплатити на рачун
бр.562-00600002569-60 ( ЈИБ:4400504850008) .

Бр. 02-40-34/16
Датум: 21.03.2016.год.

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

13..................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) ,разматрајући
захтјев Општинске борачке организације Рудо ,
Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава

III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-61/16
Датум: 26.04.2016.год.
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15..................................................................
На основу чл. 43. став 1. алинеја 5. и 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), разматрајући
молбу за једнократну помоћ Ненада Брадоњића из Рудог,
Начелник општине Рудо , д о н о с и:

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-40/16
Датум: 21.03.2016.год.

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

17..................................................................
ОДЛУКУ
I
Ненаду Брадоњићу из Рудог,одобравају
се
новчана средства, у износу од 300,00 КМ, на име помоћи
за одлазак у Бања Луку, на обуку за скипере и
верификовање лиценце за скипера.

На основу чл. 43. став 1. алинеја 5. и 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ),
разматрајући захтјев МЗ Сетихово за помоћ у
организацији хуманитарног концерта за Јојевић
Страхињу , Начелник општине Рудо , д о н о с и:
О Д Л У К У

II
Наведена средства , са позиције „остале текуће
помоћи“, конто 416-129 , уплатити на рачун именованог,
бр.562-006-8132522105, отворен код НЛБ Развојна банка.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-40-50/16.
Датум: 06.04.2016.год.

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

16..................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13),
разматрајући захтјев за новчану помоћ Сњежане Гајић,из
Бања Луке, Начелник општине Рудо, д о н о с и

I
Одобравају се средства , у износу од 200, 00 КМ
, на име трошкова превоза на хуманитарни концерт
помоћи повређеном Јојевић Страхињи из Рудог, који се
одржава 19.05.2016.године , у Чајетини.
II
Наведена средства , на основу испостављене
фактуре, уплатити на рачун–Јавни ванлинијски превоз
Милован Ћировић, бр.562-0068123214470 НЛБ банка
а.д. , са буџетске позиције „ остале помоћи - 416-129“.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-76/16
Датум: 18.05.2016.год.

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

18..................................................................
ОДЛУКУ
о новчаној помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу
од 100,00 КМ, Сњежани Гајић из Бања Луке, на име
помоћи у борби против Лафорине болести.
II
Наведена средства, са позиције „текуће помоћи416-129“
, уплатити на рачун Сњежане Гајић,
бр.3383502505881698 –Уни Цредит Банк Бања Лука.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.

На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 98/13), разматрајући
молбу Удружења студената Машинског факултета
„Жироскоп“ Источно Сарајево, за новчану помоћ ,
Начелник општине Рудо, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу
од 450,00 КМ, на име трошкова одласка на
„Машинијаду“
студената
Машинског
факултета
„Жироскоп“
Источно
СарајевоЛазара
Брадоњића,Жељка Јефтића и Немање Топаловића (сви из
Рудог) .
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II
Наведена средства ће се исплатити из средстава
буџета општине Рудо, са позиције „416-129“ (текуће
помоћи) и уплатити на рачун бр.562-012-0000283923НЛБ Развојна банка.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-56/16
Датум: 18.04.2016.год.

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу
од 250,00 КМ, на име трошкова одласка на
56.међенуродни сусрет студената електротехнике
„Електријада
2016.“,
студента
треће
године
Електротехничког факултета, Зорана Тошића из Рудог .
II
Наведена средства ће се исплатити из средстава
буџета општине Рудо, са позиције „416-129“ (текуће
помоћи) и уплатити на рачун бр.5620120000282274- НЛБ
Развојна банка (ЈИБ: 4400550960004).

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

19..................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 98/13), разматрајући
молбу Удружења студената ЕТФ-а“Стелекс“ Источно
Ново Сарајево, за новчану помоћ , Начелник општине
Рудо, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу
од 250,00 КМ, на име трошкова одласка на
56.међенуродни сусрет студената електротехнике
„Електријада
2016.“,
студента
друге
године
Електротехничког факултета, Дамјана Новаковића из
Рудог .
II
Наведена средства ће се исплатити из средстава
буџета општине Рудо, са позиције „416-129“ (текуће
помоћи) и уплатити на рачун бр.5620120000282274- НЛБ
Развојна банка (ЈИБ:4400550960004).
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-65/16
Датум: 05.05.2016.год.

ОДЛУКУ
о одобравању средстава

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

20..................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 98/13), разматрајући
молбу Удружења студената ЕТФ-а“Стелекс“ Источно
Ново Сарајево, за новчану помоћ , Начелник општине
Рудо, д о н о с и

III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-66/16
Датум: 05.05.2016.год.

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

21..................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) разматрајући
захтјев Калафат Нијаза,повратника у село Миоче
,општина Рудо ,за помоћ у изградњи стајског објекта а
на предлог Комисије за спровођење поступка додјеле
помоћи избјеглим и расељеним лицима, Начелник
општине д о н о с и :

ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
Калафат Нијазу , повратнику у село Миоче ,
општина Рудо, одобравају се новчана средства , у износу
од 1000,00 КМ , на име помоћи за реновирање старог и
доградњу новог дијела стајског објекта.
II
Уплату средстава извршити
на рачун
именованог, бр.56200681235908 30 - НЛБ банка а.д.
Бања Лука, са позиције „текуће помоћи избјеглим и
расељеним лицима- 416-123“.
III
За спровођење ове одлуке , задужује се
Одјељење за привреду, финансије , просторно уређење и
инспекцијске послове.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-40-73/16.
Датум: 25.05.2016.год.

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

22..................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 98/13), разматрајући
захтјев Основне школе „Бошко Буха“ Штрпци, за
новчану помоћ за организацију екскурзије , Начелник
општине Рудо, д о н о с и

II
Наведена средства , са буџетске позиције
„заштита животиња“, уплатити на рачун Ветеринарске
амбуланте „Саво“ Рудо,бр.562 006 8126404218-НЛБ
банка а.д.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-80/16
Датум: 23.05.2016.год.

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

ОДЛУКУ
о одобравању средстава

24..................................................................

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу
од 1000,00 КМ, на име трошкова организације екскурзије
у Требиње, за ученике VIII и IX разреда Основне школе
„Бошко Буха“ Штрпци.

На основу чл. 43. став 1. алинеја 5. и 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ),
разматрајући захтјев ЈП „Информативни центар“ Рудо ,
за помоћ у измирењу обавеза по судској одлуци ,
Начелник општине Рудо , д о н о с и:

II
Наведена средства ће се исплатити из средстава
буџета општине Рудо, са позиције „416-129“ (текуће
помоћи) и уплатити на рачун Синдикалне организације
ЈУ Основна школа „Бошко Буха“ Штрпци ,бр.562-00600002937-23- Развојна банка.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-53/16
Датум: 11.04.2016.год.

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

23..................................................................
На основу чл. 43. став 1. алинеја 5. и 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ),
разматрајући захтјев произвођача млијека са територије
општине Рудо, Начелник општине Рудо , д о н о с и:
О Д Л У К У
I
Одобравају се новчана средства, у износу од
1350,00 КМ, на име суфинансирања израде млијечних
карти, за 90 музних грла произвођача млијека са
територије општине Рудо.

О Д Л У К У
I
Јавном предузећу „Информативни центар“ Рудо,
одобравају се новчана средства, у износу од 4 000,00
КМ, на име измирења обавеза (пореза и доприноса) по
рјешењу Основног суда у Вишеграду ,
бр .91 0 Рс
026282 16 И 4.
II
Наведена средства , са позиције „буџетска
резерва“ ,уплатити на рачун ЈП „Информативни центар“
Рудо, бр.562-006-00002928- 50- НЛБ банка а.д.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-79/16
Датум: 23.05.2016.год.

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

25..................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), разматрајући
захтјев ЈУ „Центар за социјални рад Рудо“ бр.02-183106/16 од 23.05.2016.године, Начелник општине Рудо,
д о н о с и:
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I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
од 480,00 КМ, на име помоћи ЈУ „Центар за социјални
рад Рудо“, за реализацију пројекта „Социјализација
дјеце Републике Српске 2016.године“.
II
Средства из тачке I намјењена су за 24-oро дјеце
из породица корисника права из социјалне и дјечије
заштите, дјеце са посебним потребама, дјеце из
вишечланих породица и дјеце демобилисаних бораца и
РВИ ВРС, која ће љетовати у одмаралишту „Ужице“ у
Бечићима , у периоду од 14.06. - 23.06.2016.године.
III
Наведена средства , са позиције „остале помоћи
појединцима -416-129“, уплатити на рачун вође групе
Буква Братислава , бр.244-01-001366-2.
IV
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-81/16
Датум: 23.05.2016.год.

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

26..................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13) , разматрајући
захтјев Српске православне црквене општине Рудо,
Начелник општине Рудо д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи

Бр. 02-40-67/16
Датум: 10.05.2016.год.

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

27..................................................................
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
носи
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Општинској
управи Рудо, за мјесец март 2016. године
(организациони код 0 080 130), у износу од 4.373,00 КМ,
са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (43,00
КМ) на конто 511333 – Издаци за набавку телефонске
опреме (43,00 КМ – Набавка телефона), са конта 372200
– Буџетска резерва (организациони код 9 999 999)
(4.000,00 КМ) на конто 415222 – Информативни центар
(4.000,00 КМ – По судској пресуди) и са конта 412900 –
Остали непоменути расходи (организациони код 0 080
200) (330,00 КМ) на конто 412600 – Расходи по основу
путовања и смјештаја (330,00 КМ – гориво за потребе
МЗ).
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: 02-403-1-3/16
Датум: 25.05.2016.год.

I

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

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 3000,00 КМ , на име помоћи Црквеној општини Рудо ,
за реконструкцију објекта парохијског дома у Рудом .
II
Уплату средстава на рачун Црквене општине
Рудо, бр.562-006-806397792-28 НЛБ Развојна банка ,
вршити
са позиције
“грантови вјерским
организацијама-415-214“.
III
За спровођење ове одлуке , задужује се
Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“
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28.............................................................................................................................................................................................................
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), члана 49. Статута општине Рудо- пречишћени текст ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) и члана 6. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова општине Рудо („Службени гласник општине Рудо број: 7/15) Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2016.годину

Р.бр.
1.29

I
У табеларном прегледу плана јавних набавки за 2016. годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.28 додаје се нова тачка која гласи:
ШИФРА ПРОЦЈЕЊЕНА
ПЛАНИРАН. ВРСТА.ПОС
ОКВ.ДАТУМ ОКВ. ДАТУМ
ИЗВОР
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ЈРЈН
ВРИЈЕДНОСТ
БРУТО ВРИЈ. ТУПКА
ПОКР.ПОСТ. ЗАКЉ.УГОВ.
ФИНАНС.
Израда пројектно – техничке докум.
Учешће
за изградњу стамбеног објекта
21.367,00
25.000,00
конкурентски
мај,2016
јун, 2016
општине
колективног становања у Рудом
УКУПНО:
268.955,00
300.960,00

II
У табеларном прегледу плана јавних набавки за 2016.годину, у дијелу тачке 3. Радови, тачка 3.3 се брише, а додају се нове тачке које гласе:
ШИФРА ПРОЦЈЕЊЕНА
ПЛАНИРАН. БРСТА.ПОС
ОКВ.ДАТУМ ОКВ. ДАТУМ
Р.бр. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ЈРЈН
ВРИЈЕДНОСТ
БРУТО ВРИЈ. ТУПКА
ПОКР.ПОСТ. ЗАКЉ.УГОВ.
Асфалтирање локалних путева на
3.3
460.684,00
539.000,00
отворени
јун,2016
август,2016
подручју општине Рудо
Електрификација стамб. јединица
3.4
расељених особа и повратника у
93.270,00
109.130,00
отворени
април,2016
септембар,2016
општ. Рудо, насеље Равно Сетихово

ИЗВОР
ФИНАНС.
Буџет 51110
Фонд за
повратнике

3.5

Изградња канализације у Гојави

12.820,00

15.000,00

конкурентски

јун, 2016

јул,2016

Буџет 51100

3.6

Изградња моста на Злоступу

10.256,00

12.000,00

конкурентски

јун, 2016

јул,2016

Буџет 51100

3.7

Изградња јавне чесме у Мрсову

427,00

500,00

директни

јун, 2016

јун,2016

Буџет 51100

6.410,00

7.500,00

конкурентски

јун,2016

јул,2017

Буџет 51100

300.000,00

351.000,00

отворени

јун,2016

септембар, 2016

из уштеде
ел. енергије

984.067,00

1.151.370,00

3.8
3.9

Расвјета спомен обиљежја у Мрсову
и спортском игралишту у
Мокронозима
Јавна расвјета на територији
општине Рудо
УКУПНО:
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III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Бр. 02-404-22/16
Датум: 23.05.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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САДРЖАЈ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:
Одлука о усвајању о усвајању Плана капиталних инвестиција за 2016.годину
Одлука о расподјели суфицита
Одлука о о финансирању пројеката Удружења грађана из буџета општине Рудо за 2016. годину,
Одлука о додјели непокретности на привремено коришћење ,
Одлука о прибављању непокретности,
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом ради обликовања грађевинске парцеле
Одлука о укдању статуса јавног добра у општој употреби,
Закључак о усвајању Информације о извршењу буџета општине Рудо 01.01.2016-31.03.2016.г,
Закључак о усвајању Информације о извршењу Програма утрошка средстава по основу накнаде
за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2015.годину
Закључак о усвајању Информације о обављању комуналне дјелатности и стању комуналне
инфраструктуре, школских установа и спортских терена у општини Рудо,
Закључак о усвајању Информације о стању и раду предузећа и услужно-производних и трговинских
радњи на територији општине Рудо,
Закључак о усвајању Информације о стању у области Центра за социјални рад Рудо,
Закључак о усвајању Информације о раду Пореске управе – Подручна јединица Рудо,
Закључак о усвајању Информације о стању у области пољопривреде на територији општине Рудо,
Закључак о усвајању Информације о раду Ветеринарске службе на територији општине Рудо,
и здравственом и бројном стању сточног фонда,
Закључак о усвајању Информације о раду градске зелене пијаце и промету пољопривредних производа и
стоке на територији општине Рудо,
Закључак о усвајању Информације о стању у области спорта, физичке културе, опште културнопросвјетне дјелатности и информисања на подручју општине Рудо,
Закључак о усвајању Информације о снадбјевености електричном енергијом и стање електричне мреже
на територији општине Рудо,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о систематизацији радних мјеста општинске управе Рудо
2. Одлука о покретању јавне набавке
3. Одлука о покретању јавне набавке
4. Одлука о покретању јавне набавке
5. Одлука о избору најповољнијег понуђача
6. Одлука о избору најповољнијег понуђача
7. Одлука о избору најповољнијег понуђача
8. Одлука о додјели новчане помоћи
9. Одлука о додјели новчане помоћи
10. Одлука о одобравању средстава
11. Одлука о одобравању средстава
12. Одлука о додјели средстава
13. Одлука о додјели средстава
14. Одлука
15. Одлука
16. Одлука о новчаној помоћи
17. Одлука
18. Одлука о одобравању средстава
19. Одлука о одобравању средстава
20. Одлука о одобравању средстава
21. Одлука о додјели новчане помоћи
22. Одлука о одобравању средстава
23. Одлука
24. Одлука
25. Одлука о додјели новчане помоћи
26. Одлука о додјели новчане помоћи
27. Одлука о реалокацији средстава буџетских корисника
Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2016.годину
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