СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XX

Рудо, 30. новембар 2016. године

Број 9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13 и 3/14) и
члана 7. Пословника („Службени гласник општине Рудо“
број 3/13 и 5/14) Скупштина општине Рудо на
конститутивној сједници одржаној дана 22.11.2016.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о именовању Верификационе комисије
Члан 1.
У Верификациону комисију именују се слиједећи
одборници:
1. Пријовић Нинослав, предсједник
2. Ћировић Милован, члан
3. Суботић Саво, члан
Члан 2.
Задатак Верификационе комисије је:
- прегледа извјештај органа за спровођење
избора, увјерења о изабраним одборницима, као и друге
изборне материјале и након утврђеног стања подноси
Скупштини извјештај са приједлогом за верификацију
мандата.
- подноси приједлог за верификацију мандата
новим одборницима и
- разматра и друга питања у вези са мандатом
одборника.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-38/16
Датум: 22. новембар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Скупштине општине Рудо
Крста Станишић.с.р

2....................................................................
На основу члана 34.и 43 Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13 и 3/14) и
члана 115. Пословника („Службени гласник општине
Рудо“ број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на
конститутивној
сједници
одржаној
дана
22.11.2016.године, д о н и ј е л а ј е

„Службени гласник општине Рудо” број 9/16

ОДЛУКУ
о именовању чланова Комисије за избор и именовање
Члан 1.
У Комисију за избор и именовања Скупштине
општине Рудо именују се следећи одборници:
1. Слободан Миковић, предсједник
2. Илија Арсић, замјеник предсједника
3. Славиша Симић, члан
4. Горан Ћувиза, члан
5. Шеро Енвер, члан
Члан 2.
Комисија за избор и именовање обавља послове
предвиђене Пословником, а то је:
- предлаже избор и именовање, односно
разрјешење функционера и других лица које
бира, односно именује Скупштина, ако
законом, Статутом, одлуком Скупштине или
овим
Пословником
није
другачије
регулисано,
- сарађује са одговарајућим тијелима других
органа и организација у општини, прибавља
њихова мишљења и утврдјује приједлоге за
избор, именовање и разрјешења из
надлежности Скупштине,
- предлаже одлуку о накнадама за извршене
послове одборницима и спољним члановима
који су чланови комисија и других радних
тијела,
- утврђује приједлог за састав радних тијела
Скупштине,
- обавља и друге послове одредјене законом,
општим актима Скупштине и овим
Пословником.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-40/16
Датум: 22. новембар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Скупштине општине Рудо
Крста Станишић.с.р

30.11.2016.
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3....................................................................

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14) и
члана 115. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“
број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на
конститутивној
сједници
одржаној
дана
22.11.2016.године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 34. Статута општине Рудо (
„Службени гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14) и
члана 115. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“
број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на
конститутивној
сједници
одржаној
дана
22.11.2016.године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
o престанку функције предсједника Скупштине
општине Рудо
Члан 1.
ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОРУ из Рудог престаје
функција предсједника Скупштине општине Рудо због
истека мандата на који је биран.
Права по престанку функције именовани
остварује у складу са Законом о статусу функционера
локалне самоуправе(„Службени гласник Републике
Српске“ бр.96/05 и 98/13).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е
Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022123/12 од 15.11.2012.године
Велибор Ћировић је
именован на функцију предсједника Скупштине општине
Рудо на период трајања мандата Скупштине општине
Рудо.
Чланом 36.Статута општине Рудо ( „Службени
гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14) предвиђено је да
се предсједник Скупштине бира из реда одборника на
временски период трајања мандата Скупштине.
Моментом почетка мандата новоизабраним
одборницима престаје мандат одборницима Скупштине
општине у предходном сазиву а самим тим и функција
предсједника Скупштине у предходном сазиву.
Објављивањем коначних резултата локалних
избора 2016.године и конституисањем Скупштине
општине Рудо престао је мандат Супштини општине
Рудо предходног сазива а самим тим је престао мандат
њеном предсједнику Ћировић Велибору што се овим
актом декларативно констатује.
Имајући у виду напријед наведено Скупштина
општине Рудо је одлучила као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се
изјавити жалба, али се може покренути управни спор код
Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од
дана пријема ове одлуке.

О Д Л У К У
o престанку функције потпредсједника Скупштине
општине Рудо
Члан 1.
ЧЕМЕРЧИЋ НОВИЦИ из Рудог престаје
функција потпредсједника Скупштине општине Рудо
због истека мандата на који је биран.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е
Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-0209/14 од 18.03.2014.године Чемерчић Новица је именован
на функцију потпредсједника Скупштине општине Рудо
на вријеме трајања мандата Скупштине.
Чланом 36.Статута општине Рудо ( „Службени
гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14) предвиђено је да
се потпредсједник Скупштине бира из реда одборника на
временски период трајања мандата Скупштине.
Моментом почетка мандата новоизабраним
одборницима престаје мандат одборницима Скупштине
општине у предходном сазиву а самим тим и функција
потпредсједника Скупштине у предходном сазиву.
Објављивањем коначних резултата локалних
избора 2016.године и конституисањем Скупштине
општине Рудо престао је мандат Супштини општине
Рудо предходног сазива а самим тим је престао мандат
њеном потпредсједнику Чемерчић Новици што се овим
актом декларативно констатује.
Имајући у виду напријед наведено Скупштина
општине Рудо је одлучила као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се
изјавити жалба, али се може покренути управни спор код
Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од
дана пријема ове одлуке.
Број:01-022-41/16
Датум: 22. новембар 2016.год.

Број:01-022-39/16
Датум: 22. новембар 2016.год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Скупштине општине Рудо
Крста Станишић.с.р

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Скупштине општине Рудо
Крста Станишић.с.р
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14) и
члана 115. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“
број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на
конститутивној
сједници
одржаној
дана
22.11.2016.године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14) и
члана 115. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“
број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на
конститутивној
сједници
одржаној
дана
22.11.2016.године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
o престанку функције замјеника начелника општине
Рудо
Члан 1.
ВИДАКОВИЋ МИТРУ из Рудог престаје
функција замјеника начелника општине Рудо због истека
мандата на који је биран.
Права по престанку функције именовани
остварује у складу са Законом о статусу функционера
локалне самоуправе(„Службени гласник Републике
Српске“ бр.96/05 и 98/13).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е
Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022126/16 од 15.11.2012.године
Видаковић Митар је
именован на функцију замјеника начелника општине
Рудо.
Чланом 41. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05,
118/05 и 98/13) предвиђено је да мандат замјеника
начелника траје до краја мандата Начелника општине,
односно Скупштине општине.
Моментом почетка мандата новоизабраним
одборницима престаје мандат одборницима Скупштине
општине у предходном сазиву а самим тим и функција
замјеника начелника у предходном сазиву.
Објављивањем коначних резултата локалних
избора 2016.године и конституисањем Скупштине
општине Рудо престао је мандат Супштини општине
Рудо предходног сазива а самим тим је престао мандат и
замјенику начелника Видаковић Митру, што се овим
актом декларативно констатује.
Имајући у виду напријед наведено Скупштина
општине Рудо је одлучила као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се
изјавити жалба, али се може покренути управни спор код
Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од
дана пријема ове одлуке.
Број:01-022-42/16
Датум: 22. новембар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Скупштине општине Рудо
Крста Станишић.с.р

О Д Л У К У
o престанку дужности начелнику Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности
Члан 1.
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАНУ престаје дужности
начелника Одјељења за општу управу и друштвене
дјелатности због истека мандата на који је биран.
Права по престанку дужности именовани
остварује у складу са Законом о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05,
118/05 и 98/13).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е
Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-02215/13 од 07.02.2013.године
Јовановић Драган је
именован на дужност начелника Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности општине Рудо.
Чланом 35. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05,
118/05 и 98/13) и чланом 56. Статута општине Рудо (
„Службени гласник општине Рудо“број 5/13 и 3/14)
предвиђено је да се начелник одјељења бира на
временски период трајања мандата Скупштине.
Моментом почетка мандата новоизабраним
одборницима престаје мандат одборницима Скупштине
општине у предходном сазиву а самим тим и дужност
начелника Одјељења за општу управу и друштвене
дјелатности општине Рудо у предходном сазиву.
Објављивањем коначних резултата локалних
избора 2016.године и конституисањем Скупштине
општине Рудо престао је мандат Супштини општине
Рудо предходног сазива а самим тим је престала дужност
начелника Одјељења за општу управу и друштвене
дјелатности општине Рудо, што се овим актом
декларативно констатује.
Имајући у виду напријед наведено Скупштина
општине Рудо је одлучила као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се
изјавити жалба, али се може покренути управни спор код
Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од
дана пријема ове одлуке.
Број:01-022-43/16
Датум: 22. новембар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Скупштине општине Рудо
Крста Станишић.с.р
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14) и
члана 115. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“
број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на
конститутивној
сједници
одржаној
дана
22.11.2016.године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14) и
члана 115. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“
број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на
конститутивној
сједници
одржаној
дана
22.11.2016.године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
o разрјешењу секретара Скупштине општине Рудо

О Д Л У К У
o престанку дужности начелнику Одјељења за
привреду и финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове

Члан 1.
ЂУРОВИЋ ЗОРАН, разрешава се дужности
секретара Скупштине општине Рудо због оставке.
Права по престанку дужности именовани
остварује у складу са Законом о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05,
118/05 и 98/13).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е
Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-02213/13 од 07.02.2013.године Ђуровић Зоран је именован
на дужност секретара Скупштине општине Рудо.
Дана 12.08.2016.године Зоран Ђуровић је поднио
оставку на мјесто секретара Скупштине општине Рудо а
дана 15.08.2016.године Комисија за избор и именовања
Скупштине општине Рудо је разматрала поднесену
оставку и конататовала да су испуњени услови и
предложила његово разрјешење. Дата оставка била је на
предложеном дневном реду 29 редовне сједнице
Скупштине општине рудо али иста није разматрана јер
није усвојен дневни ред. У међувремену секретару
Скупштине општине рудо је истекао мандат.
Обзиром да је оставка поднијета прије истека
мандата то се иста прихвата и Зоран Ђуровић се
разрешава са дужности секретара Скупштине општине
Рудо.
Секретар Скупштине у складу са чланом 111.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 118/05) има статус
службеника и своја даља права остварује у складу са
наведеним законом.
ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се
изјавити жалба, али се може покренути управни спор код
Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од
дана пријема ове одлуке.
Број:01-022-46/16
Датум: 22. новембар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Скупштине општине Рудо
Крста Станишић.с.р

Члан 1.
ДРАГУТИНОВИЋ
ДРАГИШИ
престаје
дужности начелника Одјељења за привреду и финансије,
просторно уређење и инспекцијске послове, због истека
мандата на који је биран.
Права по престанку дужности именовани
остварује у складу са Законом о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05,
118/05, 98/13 и 98/13).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Рудо број: 01020-27/14 од 01.07.2014.године Драгутиновић Драгиша
је именован на дужност начелника Одјељења за привреду
и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове,
у општинској управи Рудо.
Чланом 35. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05,
118/05 и 98/13) и чланом 56. Статута општине Рудо (
„Службени гласник општине Рудо“број 5/13 и 3/14)
предвиђено је да се начелник одјељења бира на
временски период трајања мандата Скупштине.
Моментом почетка мандата новоизабраним
одборницима престаје мандат одборницима Скупштине
општине у предходном сазиву а самим тим и дужност
начелника Одјељења за привреду и финансије, просторно
уређење и инспекцијске послове општине Рудо у
предходном сазиву.
Објављивањем коначних резултата локалних
избора 2016.године и конституисањем Скупштине
општине Рудо престао је мандат Супштини општине
Рудо предходног сазива а самим тим је престала дужност
начелника Одјељења за привреду и финансије, просторно
уређење и инспекцијске послове општине Рудо, што се
овим актом декларативно констатује.
Имајући у виду напријед наведено Скупштина
општине Рудо је одлучила као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се
изјавити жалба, али се може покренути управни спор код
Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од
дана пријема ове одлуке.
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Број:01-022-44/16
Датум: 22. новембар 2016.год.

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

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Скупштине општине Рудо
Крста Станишић.с.р

9....................................................................
На основу члана 34. и 39. Статута општине Рудо
( „Службени гласник општине Рудо“број 5/13 и 3/14) а у
складу са чланом 20, и 115. Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број
3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 22.11.2016. године донијела је
ОДЛУКУ
о именовању предсједника Скупштине општине Рудо
Члан 1.
Саша Дробњаковић се именује на функцију
предсједника Скупштине општине Рудо на период
трајања мандата Скупштине општине Рудо.

На основу члана 34. и 52. Статута општине Рудо
( „Службени гласник општине Рудо“број 5/13 и 3/14) а у
складу са чланом 115. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 3/13 и
5/14), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 22.11.2016. године донијела је
ОДЛУКУ
о именовању замјеника начелника општине Рудо
Члан 1.
Митар Видаковић се именује на
функцију
замјеника начелника општине Рудо на период трајања
мандата начелника општине Рудо, односно Скупштине
општине Рудо.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-48/16
Датум: 22. новембар 2016.год.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.с.р

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

Број:01-022-45/16
Датум: 22. новембар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Скупштине општине Рудо
Крста Станишић.с.р

10.................................................................
На основу члана 34. и 39. Статута општине Рудо
( „Службени гласник општине Рудо“број 5/13 и 3/14) а у
складу са чланом 20, и 115. Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број
3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 22.11.2016. године донијела је

На основу члана 34. и 56. Статута општине Рудо
( „Службени гласник општине Рудо“број 5/13 и 3/14) а у
складу са чланом 116. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 3/13 и
5/14), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 22.11.2016. године донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења
за привреду и финасије, просторно уређење и
инспекцијске послове

Члан 1.
Енвер Шеро
се именује на
функцију
потпредсједника Скупштине општине Рудо на период
трајања мандата Скупштине општине Рудо.

Члан 1.
Драгиша Драгутиновић, дипломирани инжињер
шумарства именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове
општинске административне
службе Рудо, на период до три мјесеца односно до
окончања поступка по конкурсу за избор и именовање
начелника Одјељења за привреду и финансије, просторно
уређење и инспекцијске послове.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Број:01-022-47/16
Датум: 22. новембар 2016.год.

Број:01-022-51/16
Датум: 22. новембар 2016.год.

ОДЛУКУ
о именовању потпредсједника Скупштине општине
Рудо

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.с.р
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Саша Дробњаковић.с.р

30.11.2016.

Страна

5

13..................................................................
На основу члана 34. и 41. Статута општине Рудо
( „Службени гласник општине Рудо“број 5/13 и 3/14) а у
складу са чланом 115. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 3/13 и
5/14), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 22.11.2016. године донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности секретара
Скупштине општине Рудо
Члан 1.
Зоран Ђуровић, дипломирани правник именује
се за вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Рудо, на период до три мјесеца, односно до окончања
поступка по конкурсу за избор и именовање секретара
Скупштине општине Рудо.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 3.
Јавни конкурс расписаће начелник општине.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса.
Јавни конкурс објавиће се у „Службеном
гласнику Републике Српске“ , дневном листу „Глас
Српске“ и Телевизији Рудо.
Члан 4.
Поступак
избора,
укључујући
преглед
приспјелих пријава и предлагање кандидата извршиће
Комисија за пријем секретара скупштине коју ће
Скупштина општине Рудо именовати посебном одлуком.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо".
Broj:01-022-52/16.
Датум: 22. новембар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.с.р

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

Број:01-022-49/16
Датум: 22. новембар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.с.р

14..................................................................
Нa основу члана 30, 34. и 119. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), члана 8. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ бр.25/03), и члана 34 и 41 . Статута општине
Рудо-пречишћен текст („Службени гласник општине
Рудо“ број 5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 22.11.2016. донијела је :
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
секретара Скупштине општине Рудо
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање
секретара Скупштине општине Рудо.
Члан 2.
Јавни конкурс из члана 1. Ове Одлуке мора
садржавати елементе утврђене чланом 8. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ бр.25/03).
Општи и посебни услови за избор и именовање
секретара Скупштине, прописани су Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13), Статутом општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14) и
Правилником о организацији и систематизацији радних
мјеста општинске управе Рудо.

На основу члана 35. и 121. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 89/13), члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број
5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо на конститутивној
сједници одржаној дана 22.11.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О именовању чланова Комисије за избор секретара
Скупштине општине Рудо
Члан 1.
Именује се Комисије за избор секретара
Скупштине општине Рудо у следећем саставу:
1. Пушоњић Слађана,предсједник
2. Топаловић Зоран,члан
3. Рађен Младен,члан
4. Чолић Гордана,члан
5. Јовановић Драган,члан
Члан 2.
Задатак Комисије је спровођење поступка
одабира кандидата за именовање Секретара Скупштине
општине Рудо а што подразумјева: јавно оглашавање,
пријем пријава, контрола испуњености услова по
конкурсу, улазни интервју са кандидатима, утврђивање
редослиједа кандидата на основу њихове стручне
способности и сачињавање ранг листе кандидата за
именовање и достављање исте Скупштини општине на
одлучивање.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
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Број:01-022-53/16
Датум: 22. новембар 2016.год.

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

Члан 1.
Усваја се Извјештај Верификационе комисије,
верификују се мандати новоизабраним одборницима
Скупштине општине Рудо и констатује да су испуњени
услови да се одржи конститутивна сједница Скупштине
општине Рудо.

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“број: 5/13 и 3/14),
након разматрања Извјештаја верификационе комисије,
Скупштина општине Рудо на конститутивној сједници
одржаној дана 22.11.2016. године, донијела је

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику
општине Рудо“.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.с.р

Број: 01-013-81/16
Датум: 22. новембар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Скупштине општине Рудо
Крста Станишић.с.р

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја Верификационе комисије

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“, број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању услова и критеријума за расподјелу и
продају садница малине по повољним условима из
матичног засада Увац
Члан 1.
Овом одлуком регулише се начин, услови и
поступак додјеле садница малине пољопривредним
произвођачима, према социјалној карти становиништва
општине Рудо, која је урађена
током реализације
пројекта „Од здравог матичњака до здраве привреде и
фабрика под отвореним небом“.
Члан 2.
Саднице малине додјељују се путем јавног
позива, достављањем писаних захтјева.
Јавни позив објавиће се на сајту општине,
локалној телевизији и на огласним таблама мјесних
заједница.
Члан 3.
На основу ове одлуке биће спроведена
процедура избора корисника за подјелу преостале
количине од 100.000 садница опредјељених за расподјелу
кроз пројекат „Програмско управљање у служби црвеног
злата“, у укупној количини од 24.000 садница малине, из
матичног засада Увац.

Члан 4.
Саднице ће, под условом да испуњавају
критеријуме позива, бити подијељене корисницима
према следећим категоријама:
И категорија – корисници социјалне помоћи,
добиће саднице по цијени: 20% од утврђене
тржишне цијене и плаћање кроз род малине.
ИИ категорија – са примањима до 100 КМ по
члану домаћинства, добиће саднице по цијени:
35 % од утврђене тржишне цијене.
ИИИ категорија – са примањима од 101 до 150
КМ по члану домаћинства, добиће саднице по
цијени: 50 % од утврђене тржишне цијене.
ИВ категорија – са примањима од 151 до 300 КМ
, добиће саднице по цијени: 65 % од утврђене
тржишне цијене.
В категорија – са примањима већим од 300 КМ
по члану домаћинства, добиће саднице по
цијени: 80% од утврђене тржишне цијене.
Члан 5.
Комисија, именована од стране Начелника
општине извршиће бодовање приспјелих захтјева према
критеријумима утврђеним овом одлуком.
Члан 6.
Критеријуми за бодовање приликом додјеле
садница су следећи:
Елиминаторни критеријуми:
 Да кандидат није био корисник садница у
пројекту „Програмско управљање у
служби црвеног злата“
 Да је измирио све обавезе по основу
кредита према општини.
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Сви заинтересовани који испуне горе поменуте
критеријуме даље ће бити бодовани према следећим
додатним критеријумима:
- Приход по члану домаћинства
- Број чланова домаћинства
- Просјечна старост чланова домаћинства.
Члан 7.
Корисници социјалне помоћи који испуне
елиминаторне критеријуме позива, уврштавају се у ранг
листу, без бодовања.
Члан 8.
При додјели садница малина предност имају
пољопривредни произвођачи који:
1. Имају нижи ниво прихода по члану домаћинства
2. Имају већи број чланова домаћинства
3. Имају нижу просјечну старост чланова
домаћинства.
Члан 9.
Уколико два или више подносиоца захтјева
имају исти број бодова, предност при одабиру ће се дати:
1. Домаћинству коме је пољопривреда једини извор
прихода;
2. Домаћинству које има већи број незапослених
чланова;
3. Домаћинству са млађом старосном структуром.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-022-36/16
Датум: 17.10.2016.год.

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

2....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), 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 1.30 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку услуге „Израда шумскопривредне основе за приватне шуме на подручју општине
Рудо, за период од 01.01.2017. до 31.12.2026. године“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
30.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке ће бити обезбјеђена
из средстава Буџета општине Рудо за 2017. годину са

ставке издаци за осталу нематеријалну
имовину, економски код 511718.

произведену

III
Поступак јавне набавке ће се провести путем јавнe
набавкe услуга из Анекса II дио Б Закона. 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:02-404-42/16.
Датум: 02.11.2016.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 4.0. Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова: „Санација оштећених
станова“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
10.870,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена из
средстава Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите у износу од 80% укупног износа и из Буџета
општине Рудо за 2016. годину са ставке за издаци за
изградњу и прибављање осталих стамбених објеката и
јединица, економски код 511117 у износу од 20%
укупног износа.
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“.
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Број: 02-404-43/16
Датум:04.11.2016.год.

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
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 1.31 Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку услуге „Адвокатске услуге за
потребе општине Рудо“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
12.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке ће бити обезбјеђена
из средстава Буџета општине Рудо за 2017. годину са
ставке остали расходи по основу правних и судских
услуга по судским рјешењима, економски код 419113.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем јавнe
набавкe услуга из Анекса II дио Б Закона. 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.

За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке под редним бројем 4.1. Плана јавних набавки за
2016. годину, за набавку радова: „Санација прилаза
мосту у Полимљу“
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
8.500,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџету општине Рудо за 2016. годину са ставке издаци за
инвестиционо одржавање, реконтрукције и адаптације
тунела и мостова , економски код 511233.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
преговарачког поступка без објаве обавјештење о
набавци, члан 21. став 1. тачка д) 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: 02-404-46/16
Датум:28.11.2016.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:

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-45/16
Датум:25.11.2016.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

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

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
У поступку јавне набавке, путем преговарачког поступка
без објаве обавјештења о набавци, а који се односи на
радове: „Асфалтирање локалних путева“, на преговоре је
позван
представник
извођач
радова
А.Д.
„Романијапутеви“ Соколац.
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања понуде и завршених преговора
утврђено је да понуда А.Д „Романијапутеви“ Соколац
испуњава
све
услове
предвиђене
тендерском
документацијом те је на основу критерија најниже цијене
и завршених преговора прихваћена понуда А.Д
„Романијапутеви“ Соколац са понуђеном цијеном од
31.232,40 КМ без ПДВ-а.
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III
Записник о преговарању број 02-404-39/16
09.09.2016.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: 02-404-39/16
Датум:12.09.2016.год.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“ Службеном гласнику општине Рудо“
Број: 02-404-42/16
Датум:10.11.2016.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 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:

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

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

7....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 49. Статута
општине Рудо - пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем конкурентског поступка
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр.:
245-7-3-15-3-18/16 од 07.11.2016. године, а који се
односи на „Санацију оштећених станова“, понуду је
доставио слиједећи понуђач:
1. КП „Услуга“ Рудо, на износ од 12.700,35 КМ са
ПДВ-ом.

Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем Позива за доставу
понуда за услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама - Израда шумско-привредне основе за
приватне шуме на подручју општине Рудо понуду је
доставио следећи понуђач:
1. „ШУМА ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука на износ од
34.459,89 КМ, са обрачунатим ПДВ-ом

Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је нанижа цијена.
Након отварања и прегледа приспјеле понуде утврђено је
да понуда у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу критерија
најниже цијене прихваћена понуда КП „Услуга“ Рудо са
понуђеном цијеном од 12.700,35 КМ са обрачунатим
ПДВ-ом.

Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је нанижа цијена.
Након отварања и прегледа приспјеле понуде утврђено је
да понуда у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу критерија
најниже цијене прихваћена понуда „ШУМА ПЛАН“ д.о.о
Бања Лука са понуђеном цијеном од 34.459,89 КМ са
обрачунатим ПДВ-ом.
Члан 3.
Записник о оцијени понуда број: 02-404-42/16 од
10.11.2016.године је саставни 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 3.
Записник о оцијени понуда број: 02-404-43/16 од
17.11.2016.године је саставни 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: 02-404-43/16
Датум:18.11.2016.год.
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9................................................................................................................................................................................................................
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.год.
I
У табеларном прегледу плана јавних набавки за 2016.годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.29 додаје се нова тачка која гласи:
ОКВ.
ОКВ.
Р.
ПРЕДМЕТ
ШИФРА ПРОЦИЈЕЊ.
ПЛАНИРАНА
ВРСТА
ДАТУМ
ДАТУМ
бр.
НАБАВКЕ
ЈРЈН
ВРИЈЕДНОСТ БРУТО ВРИЈ.
ПОСТУПКА
ПОКР.ПОСТ. ЗАКЉ.УГОВ.
Израда шумско –привредне
Јавна набавка
основе за приватне шуме на
новембар,201 децембар,201
1.30
31.600,00
37.000,00
услуга из Анекса
подручју општине Рудо за период
6
6
II дио Б Закона
од 01.01.2017. до 31.12.2026. год.
УКУПНО:

300.555,00

Санација оштећених станова

УКУПНО:

НАПОМENA

Буџет 511718
Финасирање у
2017 години

337.960,00

II
У табеларном прегледу плана јавних набавки за 2016.годину, у дијелу тачке 3. Радови, иза тачке 3.9 додаје се нова тачка које гласе:
ОКВ.
ОКВ.
Р.
ПРЕДМЕТ
ПРОЦИЈЕЊ.
ПЛАНИРАНА
ВРСТА
ДАТУМ
ШИФРА
ДАТУМ
бр.
НАБАВКЕ
ВРИЈЕДНОСТ БРУТО ВРИЈ.
ПОСТУПКА
ПОКР.
ЈРЈН
ЗАКЉ.УГОВ.
ПОСТ.
4.0

ИЗВОР
ФИНАНСИР.

10.870,00

12.720,00

1.044.427,00

1.221.990,00

Конкурентски

Новембар
2016

Децембар
2016

ИЗВОР
ФИНАНСИР.

НАПОМENA

Буџет 511117
20%
Министарство
БИЗ 80%

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број: 02-404-41/16
Датум:02.11.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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10..................................................................................................................................................................................................................
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. год.
I
У табеларном прегледу плана јавних набавки за 2016.годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.30 додаје се нова тачка која гласи:
ОКВ.
ОКВ.
Р.
ПРЕДМЕТ
ШИФРА
ПРОЦИЈЕЊ.
ПЛАНИРАНА
ВРСТА
ДАТУМ
ДАТУМ
бр.
НАБАВКЕ
ЈРЈН
ВРИЈЕДНОСТ
БРУТО ВРИЈ.
ПОСТУПКА
ПОКР.
ЗАКЉ.УГОВ.
ПОСТ.
Јавна набавка
Адвокатске услуге за потребе
новембар,
децембар,
1.31
12.000,00
14.040,00
услуга из Анекса
општине Рудо
2016
2016
II дио Б Закона
УКУПНО:

312.555,00

1.052.927,00

НАПОМЕНА

Буџет 419113
Финансирање у
2017. години

352.000,00

II
У табеларном прегледу плана јавних набавки за 2016.годину, у дијелу тачке 3. Радови, иза тачке 4.0 додаје се нова тачка која гласи:
ОКВ.
ОКВ.
Р.
ПРЕДМЕТ
ШИФРА
ПРОЦИЈЕЊ.
ПЛАНИРАНА
ВРСТА
ДАТУМ
ДАТУМ
бр.
НАБАВКЕ
ЈРЈН
ВРИЈЕДНОСТ
БРУТО ВРИЈ.
ПОСТУПКА
ПОКР.
ЗАКЉ.УГОВ.
ПОСТ.
Преговарачки
Санација прилаза мосту у
поступак без
Новембар
Децембар
4.1
8.500,00
10.000,00
Полимљу
објаве
2016
2016
обавјештења
УКУПНО:

ИЗВОР
ФИНАНСИР.

ИЗВОР
ФИНАНСИР.

НАПОМЕНА

Буџет 511233

1.231.990,00

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број: 02-404-44/16
Датум:25.11.2016.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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11..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута
општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава СШЦ
„Рудо“ Рудо, за мјесец октобар 2016. године
(организациони код 0 815 075), у износу од 1.300,00 КМ,
са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију објеката (1.300,00 КМ) на
конта 511300 – Издаци за набавку постројења и опреме
(1.300,00 КМ).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за буџет.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број: 02-403-1-8/16
Датум:19.10.2016.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) и члана 49. Статута
општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Општинској
управи Рудо, за мјесец октобар 2016. године
(организациони код 0 080 130), у износу од 12.290,20
КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (234,00 КМ) на конто 511197 – Издаци за
изградњу и прибављање осталих објеката (234,00 КМ –
Снимање објеката у МЅ Стргачини) и са конта 372200 –
Буџетска резерва (организациони код 9 999 999)
(12.056,20 КМ) на конто 416126 – Текуће помоћи
породици, дјеци и младима (7.466,20 КМ – Помоћ за
набавку уџбеника у ОШ „Рудо“ Рудо и ОШ “Бошко
Буха“ Штрпци, 490,00 КМ – Набавка перница за прве
разреде, 3.500,00 КМ – помоћ за ученике првих разреда
(100,00 КМ по ученику) и 600,00 – Удружење „Савјет
младих“ Рудо).
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: 02-403-1-7/16
Датум:06.10.2016.год.

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

13..................................................................
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 Општинској
управи Рудо, за мјесец октобар 2016. године
(организациони код 0 080 130), у износу од 4.703,00 КМ,
са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (2.703,00
КМ) на конто 511112 –
Издаци за изградњу и
прибављање стамбених објеката и јединица за посебне
социјалне
групе
(2.703,00
КМ
–
Израда
пројектнотехничке документације за објекат колективног
становања) и са конта 411239 – Расходи за остале награде
и једнократне помоћи (2.000,00 КМ) на конто 416129 –
Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из
буџета Републике, општина и градова (2.000,00 КМ –
Помоћ за породице Арсић и Миленковић).
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: 02-403-1-9/16
Датум:19.10.2016.год.

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

14..................................................................
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), а на предлог
Комисије за додјелу помоћи избјеглим и расељеним
лицим, Начелник општине Рудо, д о н о с и:
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О Д Л У К У
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
од 500,00 КМ, Раму Гибовићу из Међурјечја , на име
помоћи за прикључење електричне енергије на стамбени
објекат у коме борави.
II
Наведена средства ће се исплатити из средстава
буџета општине Рудо, са позиције „текуће помоћи
избјеглим и расељеним лицима -416-123“ и уплатити
на рачун именованог ,бр.562-100-80211395-77- НЛБ
банка.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Бр. 02-40-155/16
Датум:06.10.2016.год.

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

15..................................................................
На основу чл. 43. став 1. алинеја 18. 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:

16..................................................................
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 Славице Арсић из Рудог ,
Начелник општине Рудо , д о н о с и:
О Д Л У К У
I
Славици Арсић из Рудог ,одобравају се
новчана средства , у износу од 1000, 00 КМ , на име
помоћи око трошкова сахране преминулог супруга
Горана Арсића.
II
Наведена средства , уплатити на рачун, бр.56200681239771-81 НЛБ банка , 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: 02-40-160/16
Датум:18.10.2016.год.

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

17..................................................................
О Д Л У К У
I
Оодобравају се новчана средства, у износу од
490,00 КМ, на име набавке перница, за ђаке прваке
основних школа, на подручју општине Рудо.

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 Славојке Миленковић из
Рудог , Начелник општине Рудо , д о н о с и:
О Д Л У К У

II
Наведена средства , са позиције „ буџетска
резерва“ , уплатити на рачун ЗТР „Напредак“ Рудо,
бр.652-006-00000979-77-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: 02-022-35/16
Датум:21.09.2016.год.

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

I
Одобравају се новчана средства , у износу од
1000, 00 КМ , на име помоћи око трошкова сахране
преминулог
Зорана Миленковића, оца подносиоца
захтјева.
II
Наведена средства , уплатити на рачун ЗТУР
„ДВА БРАТА“, бр.562-006-81232543-37- НЛБ банка , (
ПИБ 4504404780002), 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“.
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Број: 02-40-164/16
Датум:24.10.2016.год.

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

18..................................................................
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 Основна школа „Рудо“, за новчану помоћ у набавци
угља , Начелник општине Рудо, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу
од 5000,00 КМ, на име помоћи за набавку угља за
гријање просторија Основне школе „Рудо“.

II
Наведена средства, обезбједиће се реалокацијом
средстава са позиције „расходи за бруто плате-411-100“
на конто „текући грантови ОШ Рудо-415-217“ и уплатити
на рачун бр.551-00100016050-88.
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: 02-40-142/16
Датум:09.09.2016.год.

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

САДРЖАЈ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Одлука о именовању Верификационе комисије,
Одлука о именовању чланова Комисије за избор и именовање,
Одлука о престанку функције предсједника Скупштине општине Рудо
Одлука о престанку функције потпредсједника Скупштине општине Рудо,
Одлука о престанку функције замјеника начелника општине Рудо,
Одлука о престанку дужности начелника Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности,
Одлука о престанку дужности начелника Одјељења за прив. и фин. просторно уређење и инсп.посл.
Одлука о разрјешењу секретара Скупштине општине Рудо,
Одлука о именовању предсједника Скупштине општине Рудо,
Одлука о именовању потпредсједника Скупштине општине Рудо,
Одлукао именовању замјеника начелника општине Рудо,
Одлукао именовању ВД секретара Скупштине општине Рудо,
Одлукао именовању ВД начелника Одјељења за прив. и фин. просторно уређење и инс.послове,
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Рудо,
Одлукао именовању Комисије за избор секретара Скупштине општине Рудо,
Закључак о усвајању извјештаја верификационе комисије,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Одлука о утврђивању услова и критеријума за расподјелу и продају садница малине по повољним
условима из матичног засада Увац
2. Одлука о покретању поступка јавне набавке
3. Одлука о покретању поступка јавне набавке
4. Одлука о покретању поступка јавне набавке
5. Одлука о покретању поступка јавне набавке
6. Одлука о избору најповољнијег понуђача
7. Одлука о избору најповољнијег понуђача
8. Одлука о избору најповољнијег понуђача
9. Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2016.год.
10. Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2016.год.
11. Одлука о реалокацији буџетских средстава
12. Одлука о реалокацији буџетских средстава
13. Одлука о реалокацији буџетских средстава
14. Одлука о додјели новчане помоћи
15. Одлука
16. Одлука
17. Одлука
18. Одлука о одобравању средстава
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