СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XX

Рудо, 19. јул 2016. године

Број 7

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

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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(лужбени 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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласнике Републике Српске број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним
набавкама (Службени гласнике 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

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 1.29 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку услуге: „Израда пројектно техничке документације за изградњу стамбеног објекта
колективног становања у Рудом“.

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним броје 3.9 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова: „Јавна расвјета на
територији општине Рудо.“

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
15.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџету општине Рудо за 2016. годину.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је
најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је Комисија за
јавне набавке именована Ријешењем број:02-111-1308/12
од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 09.06.2014.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
350.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке се финасирају из
уштеде електричне енергије.
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:02-404-28/16.
Датум: 13.06.2016.год.

Број: 02-404-27/16
Датум: 30.05.2016.год.

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

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

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
427,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџета општине Рудо за 2016. годину са ставке издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију,
економски код 511200.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

III
Поступак јавне набавке ће се провести путем директног
споразума. Критериј за додјелу уговора је најнижа
цијена.

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 3.8 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова: „Расвјета спомен
обиљежја у Мрсову и спортском игралишту у
Мокронозима“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
5.900,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке се обезбјеђена су у
Буџета општине Рудо за 2016. годину са ставке издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију,
економски код 511200.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем директног
споразума. Критериј за додјелу уговора је најнижа
цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужен је Самостални
стручни сарадник за јавне набавке и инвестиције.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-29/16
Датум:13.06.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

IV
За спровођење поступка набавке задужен је Самостални
стручни сарадник за јавне набавке и инвестиције.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-30/16
Датум:13.06.2016.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 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 3.6 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова: „Изградња моста на
Злоступу“.

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

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
11.500,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџета општине Рудо за 2016. годину са ставке издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију,
економски код 511200.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је
најнижа цијена.

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 3.7 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова: „Изградња јавне чесме у
Мрсову“.

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 7/16

19.07.2016.

Страна

2

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-31/16
Датум:13.06.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним броје 3.3 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова: „Асфалтирање локалних
путева на подручју општине Рудо.“

Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.

6....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник БиХ број: 39/14) 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 3.5 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова: „Изградња канализације
у Гојави“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
12.820,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџета општине Рудо за 2016. годину са ставке издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију,
економски код 511200.
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: 02-404-32/16
Датум:13.06.2016.год.

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
480.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџета општине Рудо за 2016. годину са ставке издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију,
економски код 511200.
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: 02-404-33/16
Датум:21.06.2016.год.

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

8....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 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 1.7 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку услуга: „Санацију моста у
Дорићима.“

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

7....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласнике Републике Српске број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним
набавкама (Службени гласнике 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
4.270,00 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 21. став 1. тачка б Закона о јавним

„Службени гласник Скупштине општине Рудо” број 7/16
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3

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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-34/16
Датум:29.06.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

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

Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.

9....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 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 1.7 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку додатних радова на: „Санацијинасипању локалних путева на подручју општине Рудо.“
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
1.465,00 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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-26/16
Датум:26.05.2016.год.

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

I
У поступку јавне набавке, путем преговарачког поступка
без објаве обавјештења о набавци, а који се односи на
додатне радове „Санација- насипање локалних путева на
подручју општине Рудо“, на преговоре је позван извођач
радова ДОО „Сила“ Рудо Миленко Пецикоза.
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања понуде и завршених преговора
утврђено је да понуда ДОО „Сила“ Рудо испуњава све
услове предвиђене тендерском документацијом те је на
основу критерија најниже цијене и завршених преговора
прихваћена понуда ДОО „Сила“, Рудо са понуђеном
цијеном од 1.465,00 КМ без ПДВ-а.
III
Записник о преговарању број 02-404-26/16
30.05.2016.године саставни је дио ове одлуке.

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: 02-404-26/16
Датум:30.05.2016.год.

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

11..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), 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
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Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем конкурентског поступка
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр.:
245-7-2-4-3-5/16 од 31.05.2016.године, а који се односи на
„Израда пројектно-техничке документације за изградњу
стамбеног објекта колективног становања у Рудом“,
понуде су доставили слиједеће понуђачи:
1. ЈП “Зеница“доо Зеница,
2. „ЈУ Институт за урбанизам,грађевинарство и
екологију РС Бања Лука,
3. „Урбис центар“ доо Бања Лука,
4. „Геопут“ доо Бања Лука,
5. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
Пословни центар Требиње
6. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
7. „Индустропројект“ ад Приједор
Члан 2.
Након отварања и прегледа приспјелих понуда утврђено
је да понуде Института за грађевинарство „ИГ“ Бања
Лука и Института за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
Пословни центар Требиње нису прихватљиве из
слиједећег разлога:
Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука као матично
предузеће и Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
Пословни центар Требиње као пословна јединица,
поднијели су двије понуде.
Обзиром да се ради о једном правном лицу (идентично
рјешење о регистрацији), а сходно члану 57. став (3)
Закона о јавним набавкама БиХ, није дозвољено да један
понуђач поднесе више понуда, те се обје понуде одацују.
Члан 3.
Понуде ЈП“Зеница“доо Зеница, „Геопут“ доо Бања Лука,
„Индустропројект“ ад Приједор, ЈУ Институт за
урбанизам, грађевинарство и екологију РС Бања Лука и
„Урбис центар“ доо Бања Лука у потпуности су испуниле
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу критерија најниже цијене извршено вредновање:
1. ЈП“Зеница“доо Зеница, на износ од 9.009,00 КМ
са ПДВ-ом.
2. „Геопут“ доо Бања Лука, на износ од 9.945,00
КМ са ПДВ-ом.
3. Индустропројект“ ад Приједор, на износ од
10.003,50 КМ са ПДВ-ом.
4. ЈУ Институт за урбанизам,грађевинарство и
екологију РС Бања Лука, на износ од 11.384,10
КМ са ПДВ-ом.
5. „Урбис центар“ доо Бања Лука, на износ од
12.870,00 са ПДВ-ом,
и оцијењено да је најповољнији понуђач ЈП „Зеница“ доо
Зеница, са понуђеном цијеном у износу од 9.009,00 КМ
са ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцијени понуда број: 02-404-27/16 од
13.06.2016.године је саставни дио ове Одлуке.

Члан 5.
Против ове Одлуке незадвољна 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 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“ Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-27/16
Датум:14.06.2016.год.

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

12..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), 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) и члана 5. Правилника о
директном споразуму, Начелник општине Рудо доноси:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем директног поступка
јавне набавке, а који се односи на „Расвјету спомен
обиљежја у Мрсову и спортском игралишту у
Мокронозима“, понуде су доставили слиједеће понуђачи:
1. ДОО „Пештек-промет““, Горажде, на износ од
9.033,57 КМ са обрачунатим ПДВ-ом
2. СЗР „Монтер“, Горажде, на износ од 6.882,00
КМ са обрачунатим ПДВ-ом
Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуда утврђено је да
понуда СЗР „Монтер“, Горажде у погледу цијене
повољнији и да се са СЗР „Монтер“ Горажде приступи
закључивању уговора.
Члан 3.
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 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-29/16
Датум:20.06.2016.год.
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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:

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

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем конкурентског поступка
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр.:
245-7-3-5-3-7/16 од 16.06.2016.године, а који се односи на
„Изградња моста на Злоступу“, понуде су доставили
слиједеће понуђачи:
1. „Комуналац“ ад Вишеград, на износ од 15.666,30
КМ са ПДВ-ом
2. „Сила“ доо Рудо, на износ од 14.261,00 КМ са
ПДВ-ом
Члан 2.
Након отварања и прегледа приспјелих понуда утврђено
је да у понуди „Сила“ доо Рудо листови нису нумерисани
и овјерени печатом, затим нису достављени докази о
техничкој и професионалној способности у складу са
чланом 48-51 ЗЈН, тј.најмање два уговора о извршеним
радовима истог или сличног карактера,па је самим тим
понуда непотпуна и из тог разлога се одбацује.

Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем конкурентског поступка
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр.:
245-7-3-10-3-10/16 од 29.06.2016. године, а који се
односи на „Изградњу канализације у Гојави“, понуде су
доставили слиједеће понуђачи:
1. КП „Услуга“ Рудо, на износ од 14.993,55 КМ са
ПДВ-ом
2. „Сила“ доо Рудо, на износ од 15.555,15 КМ са
ПДВ-ом
Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је нанижа цијена.
Након отварања и прегледа приспјелих понуда утврђено
је да обје понуде у потпуности испуњавају услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
критерија најниже цијене прихваћена понуда КП
„Услуга“ Рудо са понуђеном цијеном од 14.993,55 КМ са
обрачунатим ПДВ-ом.
Члан 3.
Записник о оцијени понуда број: 02-404-32/16 од
08.07.2016.године је саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.
Понуда „Комуналац“ ад Вишеград је у потпуности
испунила
услове
предвиђене
тендерском
документацијом, те је на основу критерија најниже
цијене и прихваћена као најповољнија на износ од
15.666,30 КМ са ПДВ-ом.

Члан 4.
Против ове Одлуке незадвољна 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 4.
Записник о оцијени понуда број: 02-404-31/16 од
29.06.2016.године је саставни дио ове Одлуке.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“ Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 5.
Против ове Одлуке незадвољна 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.

Број: 02-404-32/16
Датум:08.07.2016.год.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“ Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-31/16
Датум:01.07.2016.год.

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

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

15..................................................................
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
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Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки бр.: 245-1-3-7-39/16 од 23.06.2016.године и Службеном листу БиХ
бр.49/16 од 01.07.2016.год, а који се односи на
„Асфалтирање локалних путева на подручју општине
Рудо у 2016.години“, понуду је доставио слиједећи
понуђач:
1. „Романијапутеви“а.д. Соколац, на износ од
479.930,69 без ПДВ-а, односно 561.518,91 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
„Романијапутеви“ а.д. Соколац приступи закључивању
уговора.
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: 02-404-33/16
Датум:15.07.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

услове предвиђене тендерском документацијом те је на
основу критерија најниже цијене и завршених преговора
прихваћена понуда ДОО „Сила“, Рудо са понуђеном
цијеном од 4.999,99 КМ са ПДВ-ом.
III
Записник о преговарању број 02-404-34/16
01.07.2016.године саставни је дио ове одлуке.

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: 02-404-34/16
Датум:04.07.2016.год.

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

17..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 49. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ број: 5/13 пречишћени текст)
Начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника

Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.

16..................................................................
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
услуге „Санација моста у Дорићима“, на преговоре је
позван извођач радова ДОО „Сила“ Рудо Миленко
Пецикоза.
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања понуде и завршених преговора
утврђено је да понуда ДОО „Сила“ Рудо испуњава све

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава ЈУ Центар
за социјални рад Рудо, за мјесец мај 2016. године
(организациони код 0 080 300), у износу од 3.765,00 КМ,
са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених (3.285,00 КМ), са
конта 412611 – Расходи по основу дневница за путовања
у земљи (120,00 КМ) и са конта 412762 – Расходи за
услуге вјештачења (360,00 КМ) на котно 412959 – Остали
расходи по судским рјешењима (3.765,00 КМ – разлика
зимнице за 2015. годину по судској пресуди и судски
трошкови).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за буџет.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број: 02-403-1-4/16
Датум:13.06.2016.год.

„Службени гласник Скупштине општине Рудо” број 7/16

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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18..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута општине Рудо
– пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“
број: 5/13 и 3/14) Начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Јавној
установи за туризам и спорт, за мјесец мај 2016. године
(организациони код 0 080 930), у износу од 4.000,00 КМ,
са конта 411100 – Расходи за бруто плате (4.000,00 КМ)
на конто 412938 – Расходи за бруто накнаде за
привремене и повремене послове (4.000,00 КМ – за
возача брода).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за буџет.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број: 02-403-1-5/16
Датум:13.06.2016.год.

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

19..................................................................
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 мај 2016. године (организациони
код 0 080 130), у износу од 36.592,40 КМ, са конта
511200 – Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (24.742,40
КМ) на конто 511341 – Издаци за набавку опреме за
гријање, вгентилацију и хлађење (1.357,20 КМ – Набавка
и уградња два клима уређаја), на конто 511197 – Издаци
за изградњу и прибављање осталих објеката (500,00 КМ Освјетљење споменика у Мрсову) и на конто 511718 –
Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину
(22.885,20 КМ – ЗОНИНГ план), са конта 372200 –
Буџетска резерва (организациони код 9 999 999) (150,00
КМ) на конто 416129 – Остале текуће дознаке грађанима
(150,00 КМ – Помоћ за организовање симпозијума
хирурга у Фочи) и са конта 411100 – Расходи за бруто
плате (11.700,00 КМ) на конто 412959 – Остали расходи

по судским рјешењима (11.700,00 КМ – Разлика зимнице
за 2015. годину по судској пресуди).
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: 02-403-1-6/16
Датум:08.07.2016.год.

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

20..................................................................
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),
Начелник општине Рудо , д о н о с и:
ОДЛУКУ
о суфинансирању приправника
I
Општина Рудо ће учествовати у суфинансирању
плата приправника , уколико заснују радни однос у ОШ
„Бошко Буха“ Штрпци, у оквиру „Пројекта подршке
стицању радног искуства младих у статусу приправника
у 2016.години“, у износу од 30% бруто плате по
запосленом приправнику.
II
Права и обавезе из претходног члана , ближе ће
се регулисати уговором између општине Рудо и Ош
„Бошко Буха „ Штрпци.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-022-31/16
Датум:01.06.2016.год.

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

21..................................................................
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 ),
Начелник општине Рудо , д о н о с и:
О Д Л У К У
I
Одобравају се средства , у износу од 700, 00 КМ
, на име награда за 14 ученика ОШ „ Рудо“ и ОШ „
Бошко Буха „ Штрпци, који су освојили прва мјеста на
општинским такмичењима у школској 2015/16.
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II
Наведена средства , исплатиће се преко благајне
Општинске управе, са буџетске позиције „остале помоћи
- 416-126“.
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: 02-22-32/16
Датум:13.06.2016.год.

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

22..................................................................
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),
Начелник општине Рудо , д о н о с и
ОДЛУКУ
I
ОДОБРАВАЈУ се новчана средства, у износу од
52,80 КМ, на име трошкова сахране Есада Креха из
Рудог.
II
Наведена средства , са позиције „остале помоћи
појединцима- 416-129“ , уплатити на рачун СТР „РАЈПРОМЕТ“ бр.562-006- 0000120384, НЛБ банка Бања
Лука.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-022-68-1/16
Датум:17.06.2016.год.

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

23..................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5.и чл.72.став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13),
разматрајући захтјев Универзитетске болнице Фоча, бр.
01-21/16 од 04.05.2016.године, Начелник општине Рудо
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
од 150,00 КМ, Универзитетској болници Фоча, за помоћ
у организацији и одржавању 9-ог симпозијума хирурга
Србије и Републике Српске ,који се одржава у Фочи и
траје од 23-25.06.2016.године .
II
Наведена средства , из средстава буџета општине
Рудо, са позиције „ буџетска резерва“ , уплатити на
рачун Асоцијације хирурга Републике Српске, бр: 555800-00210203-91 Нова банка –Филијала Фоча.
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: 02-40-85/16
Датум:30.05.2016.год.

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

24..................................................................
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 за помоћ Жељка Аврамовића из
Међурјечја , Начелник општине Рудо , д о н о с и:
О Д Л У К У
I
Аврамовић Жељку из Међурјечја, одобравају се
средства , у износу од 700, 00 КМ , на име трошкова
санације цјевовода оштећеног клизиштем и довођења
воде за пиће за властито домаћинство.
II
Наведена средства ,
уплатити на рачун
именованог , бр. 562-006-81226423-64 , са буџетске
позиције „текуће помоћи појединцима за елементарне
непогоде -416-126“.
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: 02-40-71/16
Датум:07.06.2016.год.
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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 Ћато Бекира из Доње Стрмице,
Начелник општине, д о н о с и:
О Д Л У К У
о додјели новчане помоћи
I
Одобравају се новчана средства, у износу од
753,61 КМ , на име помоћи Ћато Бекиру, повратнику у
село Дања Стрмица, за прикључење властитог стамбеног
објекта на електро мрежу.

Уплату
извршити
на
рачун
ЗП
„Електродистрибуција“ а.д. Пале, бр. 562-012-0000266948, 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“.
Број: 02-40-80/16
Датум:13.06.2016.год.

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

II

26.................................................................................................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 19.и члана 117в Закона о локалној самоуправи( „Службени гласник Републике
Српске“ бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49.алинеја 20.Статута општине Рудо-пречишћен текст („Службени
гласник општине Рудо бр.5/13 и 3/14), Начелник општине Рудо
доноси
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РУДО ЗА 2016.ГОДИНУ
I
Планом запошљавања (у даљем тексту : план) у Општинској управи Рудо , за 2016-у годину,утврђује се стање
систематизованих радних мјеста, број непопуњених радних мјеста у складу са Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи Рудо, потребан број службеника на неодређено време и потребан број
приправника.
План се доноси водећи рачуна о потребама за недостајућим кадровима у организационим јединицама и
расположивим средствима у Буџету општине Рудо.
II
Утврђује се стање систематизованих радних мјеста на дан 31.12.2015.године, број мјеста која су непопуњена или
ће бити упражњена због пензионисања у 2016-ој години и планира пријем потребног броја службеника на неодређено
време , како следи:
ОРГАНИЗАЦИОНА
Стање систематизованих Непопуњена радна мјеста
Планиран број
ЈЕДИНИЦА
радних мјеста на
службеника за пријем на
неодређено вријеме
неодређено вријеме
Стручна служба Начелника
4
1
1
општине и СО-е
Одјељење за општу управу и
16
друштвене дјелатности
Одјељење за привреду, фин.
19
3 +1(напом.1 радник се
1
простор.уређ.и инсп. послове
пензионише у 2016-ој год.)
III
У 2016- ој години, планира се пријем три приправника у Општинску управу Рудо.
IV
Уколико се околности измјене и јави се потреба за пријем у радни однос нових службеника , техничких или
помоћних радника ,донијеће се измјене и допуне овог плана.
V
Овај план ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-10-1/16
Датум:28.01.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА РУДО
1...................................................................
На основу члана 3. Упутства о начину рада и
извјештавања изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини број: 05-1-02-2-628-1/16
од 26.05.2016. године, Изборна комисија општине Рудо
на сједници одржаној 22.06.2016. године, д о н о с и
ПОСЛОВНИК
Општинске изборне комисије Рудо
ПОГЛАВЉЕ I-УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
(Предмет)
Пословником Општинске изборне комисије Рудо
(у даљем тексту: Пословник), уређује се, у складу са
законом и другим прописима, организација, начин рада,
јавност и друга питања од значаја за рад Општинске
изборне комисије Рудо (у даљем тексту: Изборна
комисија).
Члан 2.
(Статус комисије)
(1) Изборна комисија је самосталан, независан и
непристрасан орган у свом раду.
(2) Изборна комисија остварује своја права и
дужности у складу са Уставом, законом, овим
Пословником и другим актима.
Члан 3.
(Сједиште, печат и знак комисије)
(1) Сједиште изборне комисије је у Рудом.
(2) Изборна комисија може имати печат и друга
обиљежја, у складу са прописима БиХ.
Члан 4.
(Језик и писмо)
У раду изборне комисије осигурава се
равноправна употреба језика и писама која су, у складу
са одредбама Устава БиХ, у службеној употреби у БиХ.
ПОГЛАВЉЕ II -ЧЛАН ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ
Члан 5.
(Права и дужности члана изборне комисије)
(1) Члан изборне комисије има право и дужност:
а) да учествује у раду и одлучивању и доприноси
проналажењу рјешења и доношењу
одлука којима се осигурава извршавање
законских надлежности изборне комисије,
б) да проводи одлуке и закључке Централне
изборне комисије БиХ и других надлежних органа,
в) да чува државну, службену или пословну тајну
и повјерљиве податке, у складу са Законом,
г) да буде правовремено и редовно обавјештаван
о свим питањима о којим расправља и одлучује изборна

комисија, односно о свим питањима значајним за
остваривање функција изборне комисије,
д) да му се омогући увид у сву долазну и одлазну
пошту и
ђ) да врши и друге послове и задатке у складу са
Уставом, законом и другим актима.
(2) Права из става (1) овог члана, члан изборне
комисије остварује и у случају одсутности, а обавезе по
могућности.
Члан 6.
(Непристрасност члана изборне комисије)
Члан изборне комисије у личном својству дужан
је придржавати се принципа независности и
непристрасности у свом раду. Ниједан члан изборне
комисије не може учествовати у доношењу одлуке у
случајевима када члан његове породице или блиски
сродник има лични или финансијски интерес или на
други начин долази до сукоба интереса, и када може
доћи у сумњу његова способност као члана да дјелује на
непристрасан начин.
ПОГЛАВЉЕ III-РАД ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 7.
(Предсједник изборне комисије)
Предсједник изборне комисије организује,
руководи и надзире рад изборне комисије, заказује и
предсједава сједницама изборне комисије, представља
изборну комисију, потписује одлуке и друге акте изборне
комисије, стара се о остваривању сарадње са другим
органима и врши и друге дужности предвиђене законом,
овим пословником и актима Централне изборне комисије
БиХ.
Члан 8.
(Избор предсједника и чланова изборне комисије)
(1) Предсједник и члан изборне комисије бирају
се у складу са Изборним законом БиХ.
(2) Уколико предсједник изборне комисије буде
спријечен да обавља своју дужност, замјењује га члан
изборне комисије који има најдужи стаж у изборној
комисији. Ако два или више чланова имају исту дужину
стажа у изборној комисији, предсједника замјењује члан
који је најстрији по годинама живота.
(3) Ако је члан изборне комисије дуже одсутан
из неоправданих разлога, тако да онемогућава рад
изборне комисије, или крши одредбе закона које проводи
Централна изборна комисија БиХ или друге прописе тако
да не може обављати функцију из разлога утврђених
законом, изборна комисија ће о томе обавијестити
надлежни орган.
Члан 9.
(Оставка чланова изборне комисије)
(1) Члан изборне комисије може поднијети
оставку на дужност у изборној комисији. Оставка се
подноси у писаној форми надлежном органу.
(2) Члан изборне комисије који је поднио
оставку остаје на дужности до именовања новог члана
изборне комисије.
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ПОГЛАВЉЕ IV-СЈЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 10.
(Сједнице изборне комисије)
(1) Изборна комисија сједнице одржава према
потреби у сједишту изборне комисије, а изузетно и ван
сједишта изборне комисије.
(2) Сједнице изборне комисије се у току
календарске године означавају редним бројем.
Члан 11.
(Сазивање сједнице)
Сједнице изборне комисије сазива предсједник
изборне комисије писаним путем или путем телефона.
Члан 12.
(Позив за сједницу)
(1) Позив за сједницу изборне комисије садржи:
датум, вријеме и мјесто одржавања сједнице, приједлог
дневног реда, обавјештење о томе који су материјали
достављени раније, који се материјал доставља уз позив,
а који ће бити достављени накнадно, као и друга
обавјештења и напомене од значаја за одржавање
сједнице.
(2) Позив за сједницу изборне комисије, са
одговарајућим материјалом, доставља се члану изборне
комисије благовремено, а изузетно због кратких рокова и
на самој сједници.
Члан 13.
(Коресподентна сједница)
(1) У случају немогућности сазивања и
одржавања редовне сједнице због недостатка кворума
потребног за рад изборне комисије, предсједник може
сазвати и одржати коресподентну сједницу изборне
комисије.
(2) Коресподентна сједница се одржава на начин
да члан који се налази ван сједишта изборне комисије,
може одлучивати и гласати путем телефона, видео линка
или интернета, на основу обавјештења о заказивању
коресподентне сједнице, дневном реду, предмету
одлучивања и чињеницама релевантним за одлучивање.
Члан 14.
(Предлагање нових тачака дневног реда)
Члан изборне комисије има право предложити
нову тачку у приједлог дневног реда у писаној форми
предсједнику изборне комисије, у року од 24 сата од
пријема обавјештења о сједници, о чему се обавјештавају
чланови изборне комисије, а изузетно и на почетку
сједнице изборне комисије.
Члан 15.
(Акти изборне комисије)
Изборна комисија, у складу са законом, доноси
овај пословник као и остала акта: одлуке, рјешења,
закључке, инструкције, препоруке и мишљења (у даљем
тексту: Акти).
Члан 16.
(Материјали за сједницу)

(1) Све материјале за разматрање на сједници
изборне комисије, предсједник доставља члану изборне
комисије у облику:
a) нацрта финансијског плана изборне
комисије,
б) приједлога пословника, одлука, закључака,
рјешења и других аката који доноси изборна
комисија,
в) програма, планова, анализа, информација и
извјештаја.
(2) Административно-техничке послове за
потребе изборне комисије обавља Центар за бирачки
списак.
Члан 17.
(Присуство на сједници)
(1) Сједницама изборне комисије присуствују
чланови изборне комисије, и друге особе које су позване
на сједницу.
(2) Члан изборне комисије који је спријечен
присуствовати сједници, или који мора напустити
сједницу за вријеме њеног трајања, дужан је
благовремено обавијестити предсједника изборне
комисије и изнијети разлоге свог одсуства.
Члан 18.
(Ток сједнице)
(1) На почетку сједнице изборне комисије,
предсједник изборне комисије констатује потребан
кворум за одржавање сједнице. Сједница се може
одржати ако истој присуствује већина чланова
изборне комисије.
(2) Након утврђивања кворума, предсједник
изборне комисије предлаже дневни ред сједнице
који усваја изборна комисија већином гласова од
укупног броја чланова.
Члан 19.
(Одлучивање)
(1)Изборна комисија одлучује на сједници, на
начин утврђен овим пословником.
(2)Гласање се врши јавно, дизањем руке,
уколико овим пословником није другачије
утврђено.
(3)Одлуке се доносе већином гласова од
укупног броја чланова изборне комисије.
Члан 20.
(Записник са сједнице)
(1) О сједници изборне комисије води се
записник у књизи записника.
(2) Записник води секретар или члан изборне
комисије којег одреди предсједник.
(3) Извод из записника са сједнице изборне
комисије садржи:
а) број, датум и вријеме одржавања сједнице;
б) имена присутних и одсутних чланова изборне
комисије, са навођењем разлога одсуства;
в) имена других лица присутних на сједници и
њихове званичне дужности;
г) утврђени дневни ред сједнице;
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д) предмет разматрања и одлучивања;
ђ) кратак сажетак, ток и имена учесника у
расправи;
е) донесене одлуке и закључке;
ж) резултат гласања и
з) вријеме завршетка сједнице.
Члан 21.
(Усвајање и чување записника)
(1) Извод из записника са сједнице изборне
комисије усваја се на сједници изборне комисије, у
правилу, на наредној сједници.
(2) На достављени приједлог извода из
записника учесници имају право ставити примједбе. Ако
су примједбе усвојене, у извод из записника се уносе
одговарајуће измјене.
(3) Усвојени извод из записника са сједнице
изборне комисије потписује предсједник изборне
комисије и секретар (или члан који води записник).
(4) Књига записника и извод из записника чувају
се у архиви изборне комисије.
Члан 22.
(Јавност рада)
(1) Рад изборне комисије је јаван.
(2) Јавност је искључена када изборна комисија
расправља и одлучује о питањима која имају карактер
тајности у складу са законом, као и ради заштите морала,
јавног реда, државне безбједности, права приватности
или личних права.
Члан 23.
(Осигурање јавности рада)
Јавност рада изборне комисије осигурава се:
a) давањем саопштења о активностима изборне
комисије,
б) одржавањем конференција за јавност,
в) омогућавањем акредитованим посматрачима
да прате ра изборне комисије и да посматрају
друге активности изборне комисије,
г) објављивањем донесених одлука на wеб
страници или на огласној плочи општине,
д) на други начин који одреди изборна комисија.
ПОГЛАВЉЕ V-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
(Ступање на снагу и објављивање)
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 01-03-12/16
Датум: 22.06.2016. год.

Предсједник
Зоран Ђуровић,дипл.прав
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