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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXII Рудо, 06. јун  2018. године Број 5 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1....................................................................   
На основу члана 30.став (2) и 39. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16)  и члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) , Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 04.06.2018. године,  

д о н и  ј е л а  је: 

 

О Д Л У К У 

о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних 

организација по ЛОД методологији 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

(1) Овом Одлуком утврђује се садржај и поступак 

Јавног позива, критерији и начин оцјењивања, као и праћење 

реализације пројеката невладиних/непрофитних 

организација који ће се финансирати из Буџета Општине 

Рудо (у даљем тексту Општина). 

(2) Ова одлука се неће примјењивати на Удружења 

којима се утврди статус удружења од интереса за општину 

Рудо а који ће се утврђивати по посебном поступку, 

 

Члан 2. 

(1) Средства из Члана 1. ове Одлуке додјељују се за 

пројекте:  

- Удружењима (Удружење - сваки облик 

добровољног повезивања више физичких или 

правних особа ради унапређења и остваривања 

неког заједничког или општег интереса или циља, у 

складу са Уставом и Законом, а чија основна сврха 

није стицање добити).  

- Фондацијама (Фондација - правна особа која нема 

своје чланство, а циљ њеног оснивања је управљање 

одређеном имовином у општем или заједничком 

интересу).  

(2) Апликанти морају задовољити сљедеће опште 

услове: 

- да су основани и регистровани у БиХ,  

- да су вођени од стране држављана БиХ,  

- да своје активности реализују на подручју Општине, 

- да су пројекти намијењени грађанима Општине,  

- да се пројекти односе на области које је Општина  

одредила као приоритетне  

према стратешким    документима,  

- да не обављају активности у име политичких  

партија. 

 

 

II – ЈАВНИ ПОЗИВ 

Члан 3. 

 (1) Средства из Буџета Општине додјељују се 

искључиво на основу Јавног позива којег објављује 

Начелник Општине. 

 (2) Јавни позив садржи:  

а) назив органа који расписује Јавни позив,  

б) учеснике позива, 

ц) рокове за достављање документације, 

д) доступност образаца – са упутствима за пријаву 

пројеката, 

е) начин испуњавања образаца – у електронској 

форми,  

ф) териториј на којем пројекти морају бити 

реализовани,  

г) приоритетне области на које се позив односи,  

х) број пројеката које удружење може кандидовати,  

и) период реализације пројеката, 

ј) висина средстава која се додјељују по пројекту,  

к) назив тијела за оцјењивање пројектних приједлога,  

л) рокове и начине објављивања резултата проведеног 

Јавног позива. 

 

III – ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 

Члан 4. 

(1)  Јавни позив се објављује у средствима 

информисања и на wеб-страници Општине  

www.opstinarudo.com . 

(2)  Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана 

објављивања у средствима информисања. Обрасци са 

упутствима за пријаву пројеката постављају се на wеб-

страници Општине. 

 

Члан 5. 

(1)  Апликанти пројектни приједлог достављају 

путем протокола Општине и искључиво путем пријавног 

обрасца. 

 (2) Пријава треба садржавати:  

а)  образац са списком документације за провјеру, 

б) преглед буџета, 

ц) логички оквир рада,  

д) план активности и промоције,  

е) план потрошње,  

ф) административни подаци о апликанту, 

г) финансијска идентификациона форма,  

х) изјава о подобности,  

http://www.opstinarudo.com/
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и) наративни буџет,  

ј) приједлог пројекта.  

 

(3) Удружења која се пријављују на Јавни позив 

дужна су доставити додатну документацију:  

а)     копија рјешење о регистрацији за апликанта и 

партнера ако постоји, 

б)    идентификацијски број,  

ц)    фотокопија личне карте овлаштене особе, 

д)   описни извјештај о реализованим пројектима за 

претходну годину за раније основане организације, 

односно програм рада за текућу или наредну годину 

за новоосноване организације,  

е)    увјерење о измиреним пореским обавезама 

(оригинал или копија пореске управе),  

ф)  увјерење о измиреним доприносима за запослене, 

ако има запослених у организацији (ако нема 

запослених приложити изјаву да нема запослених), 

г)   завршни годишњи финансијски извјештај за 

претходну годину (биланс стања и биланс  успјеха), 

осим ако је удружење регистровано у години 

објављивања Јавног позива, 

х)      подаци о особама које реализују пројекат (краћи ЦВ 

са доказима) 

и)      други документи који могу бити релевантни. 

(4) По одобрењу пројекта апликанти су дужни 

доставити оргиналну документацију из става 3.овог члана на 

увид. 

(5) Апликант може тражити укупан износ 

вриједности пројекта или дио недостајућих средстава, што је 

дужан назначити у захтјеву. 

 

Члан 6.  

 (1) Пројекти који се неће финансирати: 

а) пројекти удружења која нису извршила своје 

обавезе по раније одобреним пројектима 

финансираним из буџета Општине,  

б) пројекти који се  искључиво односе  на  једнократне  

манифестације,  осим  у    случајевима  када  

су дио  трајнијег и свеобухватнијег пројекта,  

ц) пројекти који  се односе  на повремене 

конференције, осим ако су неопходне за успјешну    

имплементацију пројекта,  

д) пројекти који  се односе  на финансирање редовних  

активности  подносиоца пројектног  приједлога  или 

њихових партнера,  

е) пројекти који се базирају на инвестиционим 

улагањима, адаптацији или изградњи капиталних 

објеката, или на куповину опреме осим ако је 

неопходна за успјешну имплементацију пројекта,  

ф) пројекти којима је предвиђен дио административних 

трошкова (људски ресурси, путовања/превоз, 

канцеларијски трошкови) већи од 20 % од трошкова 

пројекта,  

г) пројекти који представљају индивидуална 

спонзорства/стипендије за школовање или за 

учествовање у радионицама, семинарима, 

конференцијама, конгресима, тренинг курсевима,  

х) пројекти који су усмјерени према вјерским 

циљевима и активностима,  

и) пројекти који су усмјерени према политичким 

активностима,  

ј) пројекти који су намијењени за искључиву добит 

појединца,  

к) пројекти који се заснивају на додјељивању 

средстава трећој страни.  

 

(2)  Пројектни приједлози с непотпуном 

документацијом и достављени изван предвиђеног рока неће 

бити разматрани ни финансирани. 

 

IV – КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОЦЈЕЊИВАЊА 

ПРОЈЕКАТА 

Члан 7.  

(1)  Комисију Рјешењем именује Начелник општине. 

Комисију чине предсједник и четири члана. Састав Комисије 

чине: два службеника општине која раде на пословима 

сарадње са организацијама цивилног друштва, два 

представника радних тијела Скупштине општине Рудо која 

сарађују са организацијама цивилног друштва и један 

представник из реда организација цивилног друштва. 

(2)  Члана Комисије из реда организација цивилног 

друштва предлаже општинска  служба надлежна за рад с 

невладиним организацијама и то након демократски 

проведеног одабира представника организација цивилног 

друштва.  

(3)  Надлежна општинска служба на исти начин ће 

одабрати и замјеника представника из реда организација 

цивилног друштва, како би свим организацијама било 

омогућено аплицирање на Јавни позив, а да чланови 

Комисије не би били у сукобу интереса.  

(4)  Комисија ће бити именована на период од 

годину дана. 

Члан 8. 

 Комисија за оцјењивање и одабир пројеката ће, 

након провјере да ли пројекти задовољавају 

административно-техничке услове из чланова 5. и 6. ове 

одлуке, оцијенити пројекте на начин прописан у  члановима 

9. и 10. ове одлуке.  

 

Члан 9. 

 Комисија вреднује приједлоге пројеката према 

критеријима с припадајућим бројем бодова.   

 а) Финансијски и оперативни капацитет: 

- искуство апликанта и његових партнера у 

управљању пројектима,  

- стручни капацитети апликанта  и   његових  

партнера (посебно познавање питања на које се 

пројекат односи), 

- управљачки  капацитети подносиоца  приједлога и 

партнера (укључујући особље, опрему и способност 

за управљање буџетом пројекта)  

 

 б) Релевантност : 

- релевантност пројекта у односу на циљ, један или 

више приоритета јавног позива, 

- јасна дефинисаност и стратешки одабир учесника 

укључених у пројекат (посредници, крајњи 

корисници, циљне групе),   

-  јасна дефинисаност потреба циљних група и 

крајњих корисника, те да ли их пројекат третира на 

прави начин, 
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-  посједовање додатних квалитета пројекта, као што 

су иновативни приступ и модели добре праксе, 

-  приједлог пројекта заговара модел  политике  

базиран на правима  и  има утицаја  на одређене 

групе (промоција равноправности  полова и 

оснаживање жена, заштита околине, 

међунационална сарадња, проблематика омладине 

итд).  

 

          ц) Методологија: 

- компетентност мјера плана активности и 

предложених активности одговарајуће, практичне и 

досљедне циљевима и очекиваним резултатима, 

- конзистентност цјелокупног дизајна пројекта (а 

нарочито, да ли одражава анализу уочених 

проблема, могуће вањске факторе), 

- задовољавајући ниво укључености и ангажовања 

партнера у реализацији пројекта, 

- објективно  мјерљиви  индикатори  резултата 

активности (да ли је и један од индикатора родно 

сензитиван или родно индикатор) 

 

         д) Одрживост: 

- конкретан утицај активности предвиђених 

пројектом на циљне групе, 

- вишеструки утицај пројекта (укључујући могућност 

примјене на друге  циљне  групе или провођење у 

другим срединама и/или продужавање ефеката 

активности као и размјене информација о 

искуствима са пројекта), 

- одрживост институционално очекиваних резултата 

предложених активности (да ли ће структуре које  

омогућују  да  се  активности  наставе  постојати  на 

крају пројекта,   да  ли ће  постојати локално 

“власништво” над резултатима пројекта), 

- одрживост предложених очекиваних активности 

(ако је могуће, навести какав ће бити структурални 

утицај  проведених активности  –  нпр. да ли ће доћи 

до побољшања  правне регулативе, метода и 

правила понашања итд.), 

- вјероватноћа утицаја  очекиваних дугорочних 

резултата на локалне економске услове и/или 

квалитет живота у циљним подручјима. 

 

е) Буџет и рационалност трошкова 

- однос између процијењених трошкова и очекиваних 

резултата, 

-  предложени трошкови неопходни за 

имплементацију пројекта, 

- јасност буџета, укључује ли и наративни дио 

(омогућена оправданост за техничку опрему), 

испоштованост принципа  према којем 

административни  и трошкови особља не прелазе 

20% укупних трошкова, родна осјетљивост буџета,  

примјењивост, приложене биографије и описи 

радних мјеста. 

 

Члан 10. 

(1)  Сваки члан Комисије додјељује бодове од 1 до 5 

за сваки од критерија појединачно. Коначна оцјена бодова 

представља укупан број бодова свих чланова Комисије. 

(2)  Пројекти који не испуњавају један или више 

општих критерија не узимају се у разматрање.  

(3) Општи критерији  подразумијевају: 

- достављање пројекта у назначеном року, 

- потпуну и валидну документацију, 

- оправдан утрошак средстава за раније одобрене 

пројекте,  

- реализацију свих активности на територији општине 

Рудо.  

(4) Комисија коначну оцјену сваког пројекта 

врши на обрасцу за Комисију. 

 

Члан 11. 

 Комисија Начелнику општине подноси извјештај о 

раду, као и приједлог за финансирање пројеката по 

областима дјеловања са износом средстава и висином 

бодова, као и разлозима за неуврштавање појединих 

пројеката за финансирање средствима из Буџета општине.  

 

Члан 12. 

(1)  Комисија утврђује приједлог Одлуке о 

расподјели средстава на основу бодовања пројеката у складу 

с чланом 9. ове одлуке. 

(2)  Комисија је приједлог Одлуке о расподјели 

средстава Начелнику општине дужна доставити најкасније 

мјесец дана од дана окончања Јавног позива. 

(3)  Одлуку о расподјели средстава доноси Начелник 

општине. 

(4)  Одлука о расподјели средстава с табеларним 

приказом свих удружења бит ће објављена на wеб- страници 

општине www.opstinarudo.com и биће достављена свим 

учесницима у пројекту појединачно.  

 

V – УГОВОРИ СА  АПЛИКАНТИМА 

 

Члан 13.  

(1)  Након доношења Одлуке о расподјели 

средстава, Начелник општине са одабраним корисницима 

средстава закључује Уговор који садржи права, обавезе и 

одговорности, начин праћења провођења одобреног 

пројекта, начин праћења намјенског трошења средстава, те 

елементе наративног и финансијског извјештавања о 

провођењу пројекта. 

(2)  Средства ће бити дозначена након потписивања 

уговора, једнократно или у ратама, у складу с приливом 

буџетских средстава Општине. 

 

Члан 14.  

(1)  Апликанти којима су додијељена средства 

дужни су доставити наративни и финансијски завршни 

извјештај, односно периодични извјештај, што овиси од 

дужине трајања пројекта и висине додијељених средстава.  

(2)  Рокови за достављање извјештаја биће утврђени 

у Уговору.   

 

Члан 15. 

(1)  Реализацију пројеката прати Тим за реализацију 

пројеката којег именује Начелник Општине. 

(2)  Тим је састављен од два службеника општине 

која директно раде на пословима сарадње са организацијама 

цивилног друштва. 

http://www.opstinarudo.com/
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(3)  Праћење се заснива на информацијама 

добијеним у наративним и финансијским извјештајима и на 

основу теренских посјета.  

 

VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Члан 17. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке ставља се ван 

снаге Споразум између Скупштине општине, Начелника 

општине и невладиних/непрофитних организација општине 

Рудо (Службени гласник општине Рудо“, број: 5/14). 

 

Број: 01-022-24/18.  

Датум: 05.јун 2018.год.              ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

2........................................................................                         
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо број: 4/17 и 8/17), на 

приједлог Начелника општине Рудо, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној 04.06.2018. године,  д о н и ј е л а   

ј е 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана капиталних инвестиција за 

2018.годину 

 

Члан 1. 

Усваја се План капиталних инвестиција на подручју 

општине Рудо за 2018.годину, укупне вриједности 

532.297,00 КМ а чине га сљедеће инвестиције: 

 

A) Обавезе по раније дефинисаним пројектима: 

1. Јачање улоге МЗ у БиХ, подршка развоју 5 МЗ 

(Рудо, С.Рудо,Стргачина,Штрпци и Миоче) 

УНДП.......доплата за 2017.годину......8.623,42 КМ  

2. Јачање улоге МЗ у БиХ, подршка развоју 5 МЗ 

(Рудо, С.Рудо,Стргачина,Штрпци и Миоче) 

УНДП.......доплата за 2018.годину ...38.775,00 КМ  

3. Општинска стратегија развоја-ИЛДП – 

УНДП.....................................................3.000,00 КМ 

4. Пројекти удружења за МЗ, РеЛОаД – 

УНДП...................................................17.000,00 КМ 

5. Запошљавање младих-ЈЕП-ГОПА.......3.750,00 КМ 

6. Подршка пчеларству УСАИД/ФАРМА 

................................................................5.000,00 КМ 

7. Љетна бина – Министарство цивилних послова 

БиХ.......................................................10.000,00 КМ 

8. Подјела пластеника МУСЛИМ ЕИД.19.500,00 КМ 

9. Реконструкција обданишта – Вићенца. 

Италија...............................................150.000,00 КМ 

10. Електрификација Дубац, Шахдани.... МЉПИ 

БиХ.........................................................6.000,00 КМ 

11. Реконструкција јавне расвјете ..........52.072,00 КМ 

12. Преостали радови на Спомен костурници у 

Штрпцима............................................12.000,00 КМ 

13. Санација ивичњака и коловоза у Ул.Милоша 

Видаковића............................................6.000,00 КМ 

14. Куповина земљишта за пут у 

Митровићима......................................12.000,00 КМ 

15. Израда пројекта техничке воде у 

Мрсову...................................................7.000,00 КМ 

                                     УКУПНО =  350.720,42 КМ 

 

Б)   Пројекти из одлуке Комисије  за планирање развоја 

локалне заједнице, број: 02-400-7/18, од 16.05.2018 

године, о разврставању приједлога пројеката и 

ажурирању плана   капиталних    инвестиција за 

2018 годину: 

1. Асфалтирање  пута на увцу: Камени Мост-

Граб.........................................................16.000,00 КМ 

2. Асфалтирање пута у Мокронозима: школа – 

Сјајна громила........................................24.000,00 КМ 

3. Асфалтирање пута у Штрпцима, Горња Ријека 

..................................................................24.000,00 КМ 

4. Израда пројекта реконструкције ул.Краља 

Петра.........................................................5.000,00 КМ 

5. Доградња јавне расвјете у Штрпцима-

Анџићи......................................................3.000,00 КМ 

6. Доградња јавне расвјете у Рудом-Ул.Проте 

 Славка Поповића и Гардовићи..............8.000,00 КМ 

7. Асфалтирање пута у Међурјечју,према  

џамији и плато око Џамије" .................27.000,00 КМ 

8. Асфалтирање пута за Манастир "Грађеник" 

Миоче .....................................................27.000,00 КМ 

9. Изградња јавне расвјете у Мрсову..........5.000,00 КМ 

10. Наставак асфалтирања пута Г.Увац-

Књегиња.................................................16.000,00 КМ 

11. Асфалтирање пута Мачковац-Плема...16.000,00 КМ 

12. Асфалтирање пута од цркве у Штрпцима 

 према Станишићима.............................16.000,00 КМ 

13. Асфалтирање дијела пута Јањићи према 

Ненадићима............................................12.000,00 КМ 

14. Асфалтирање пута Мали До - 

Даниловићи.............................................15.000,00 КМ 

15. Асфалтирање пута Горња Обрвена.......16.000,00 КМ 

16. Асфалтирање пута Књегиња - Кик........20.000,00 КМ 

17. Асфалтирање пута од цркве у 

 Борановићима -тунел............................12.000,00 КМ 

18. Експропријација земљишта за улицу на 

Росуљама.................................................10.000,00 КМ 

19. Наставак асфалтирање пута према Оскоруши- 

према школи...........................................14.000,00 КМ                                                                                                                 

               УКУПНО=  286.000,00 КМ 
 

В)   Резерва за учешће у пројектима, трошкови 

надзора, техн. прегледа и сл..................2.576,58 КМ 

Г)    Набавка рачунарске и канцеларијске опреме за 

локалну управу.......................................5.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

Средства за финансирање капиталних инвестиција 

из ове Одлуке, обезбједиће се из средстава за капитална 

улагања која су предвиђена Буџетом општине Рудо за 

2018.годину у износу од 454.450,00 КМ и средстава 

суфицита из 2017 године од 77.847,00 КМ, а што укупно 

износи 532.297,00 КМ. 
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Члан 3. 

Уколико по пројектима наведеним у члану 1. ове 

одлуке буде остало нераспоређених средстава иста ће се 

утрошити на следеће рангиране пројекте са Ранг листе 

пројеката који је усвојила Комисија за планирање развоја 

локалне заједнице. 

 

Члан 4. 

Уколико неки од пројеката са ранг листе пројеката 

који је усвојила Комисија за планирање развоја локалне 

заједнице буде обезбједио учешће донатора или властито 

финансијско учешће у минималном износу од 20 (двадесет) 

%  може се приоритетно  приступити његовој реализацији. 

 

Члан 5. 

Пројекти који не буду имали рјешене имовинско-

правне односе и потребну пројектну документацију неће се 

реализовати. 

 

Члан 6. 

Планиране инвестиције ће се реализовати према 

динамици наплате прихода а уколико се наплата не изврши 

у планираном обиму реализација ће се вршити према 

редосљеду инвестиција из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-27/18 

Датум: 05.јун 2018.год.              ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

3........................................................................    
На основу члана 36. Статута општуне Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 14. Закона о буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник РС „ број121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.06.2018. године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених 

намјенских средстава за 2017. годину  

 

Члан 1. 

       Утврђени суфицит и неутрошена намјенска средства 

расположива за расподјелу по годишњем обрачуну општине 

Рудо за 2017. годину износе  235.162 КМ и распоређује се за 

следеће намјене: 

1. За реализацију Плана капиталних инвестиција у 

2018. години ......    77.847 КМ 

2. За реализацију пројеката у сврху економског развоја 

локалне заједнице а на основу одлука Скупштине 

општине Рудо .......................................... 157.315 КМ 

 

Члан 2. 

Задужује се Начелник  општине и Одјељење за 

привреду и финансије да приликом израде Ребаланса за 

2018. годину, у исти укључе финансијске ефекте расподјеле 

средстава из члана 1. ове одлуке. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-26/18. 

Датум: 05.јун 2018.год.              ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

4........................................................................      
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 98/16) и члана 

36. Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 04.06.2018. године, донијела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

о субвенционисању превоза 

  

Члан 1. 

Одобрава се суфинансирање трошкова саобраћања 

аутобуске линије Рудо-Фоча  и назад, у износу од 350,00 КМ 

мјесечно, стим да се  превозник обавеже да на овој линији 

саобраћа минимално три пута седмично, понедељак, сриједа 

и петак. 

Члан 2. 

Средства за ове намјене до краја  2018. године 

обезбиједиће се из буџета општине Рудо 416129-остале 

текуће дознаке грађана. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 

општине и Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-28/18.         

Датум: 05.јун 2018.год.            ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

5........................................................................      
  На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) и члана 36. став 2. Статута општине Рудо („Службени 

гласник Општине Рудо“,, број: 4/17 и 8/17), Споразума 

између Скупштине општине, Начелника општине и 

невладиних непрофитних организација општине Рудо – 

АНЕКС II, Поглавље V („Службени гласник општине 

Рудо“број 5/14), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 04.06.2018. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о финансирању пројекта удружења грађана 

 из буџета општине Рудо  
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Члан 1. 

 Из средстава буџета општине Рудо за 2018. годину – 

буџетска ставка 4152 „Грантови у земљи“, финансираће се 

пројекат ЦОД „Луна“-дјечја играоница „Невен“ у износу од 

20.000,00 КМ. 

 Преостала средства из ове ставке буџета ће се 

расподјелити посебном одлуком Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 

општине и Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове. 

 

Члан 3. 

Удружење је дужно трошити средства у складу са 

пројектним приједлогом и висином одобреног износа, с тим 

да максималан износ за административне трошкове не може 

бити већи од 30% од додјељеног гранта.  

 

Члан 4. 

Удружење из члана 1. ове одлуке дужно је 

достављати извјештаје о утрошку дозначених средстава 

Одјељењу за привреду и финансије просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

Члан 5. 

Општина ће вршити контролу утрошка средстава и 

мониторинг реализације пројекта.  

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-23/18      

Датум: 05.јун 2018.год.               ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

6........................................................................      
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„ Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16)  и 

члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној  дана 04.06.2018.године доноси  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О додјели на привремено коришћење објекта и опреме   

 

Члан 1.  

 Пољопривредној задрузи „Увац-Рудо“ п.о. 

додјељује се на коришћење опрема и објекат укупне корисне 

површине 25,59  м2, изграђен на парцели 313/2 КО Штрпци 

који је 1/1 у власништву општине Рудо, а који чине: 

- Ходник, мушки и женски гардаробер и мушки и 

женски мокри чвор, 

- Машина за прање гајибица ком 1, модел МПГ – Р 

серијски број 126, 

- Намјештај инвентар и опрема (Кухињски сто 4 ком, 

Тапациране столице 20 ком, Висећи кухињски 

елементи  1 ком, Судопера 1 ком, Електрични 

шпорет (комбиновани) 1 ком, Кухињски ормар 1 

ком, Фрижидер – комвиновани 1 ком, Метални 

гардеробери 21 ком, Огледало 2 ком, Канцеларијски 

сто 1 ком, Столица за канцеларију 1 ком, Рачунар и 

штампач 1 ком, Ормар (канцеларијски) 1 ком.). 

 

Члан 2. 

 Објекат, машина, намјештај, инвентар и опрема из 

члана 1. ове Одлуке додјељује се Пољопривредној задрузи 

„Увац-Рудо“ ради обављања регистроване дјелатности. 

 

Члан 3. 

 Право привременог коришћења додјељује се на 

период до 5 година, без накнаде.  

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи уговор 

о додјели опреме на привремено коришћење у складу са 

овом Одлуком.  

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број: 01-022-25/18.    

Датум: 05.јун 2018.год.             ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

7........................................................................      
На основу члана 36. и 44. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 190.Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 6/17) Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

разрјешењу предсједника Скупштине општине Рудо 

  

Члан 1. 

Саша Дробњаковић разријешава се са функције 

предсједника Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број 01-022-

45/16 од 22.11.2016.године  Саша Дробњаковић је именован 

на функцију предсједника Скупштине општине Рудо на 

мандатни период од четири године. 

 Чланом 44.Статута општине Рудо предвиђени су 

разлози за разријешење, односно опозив, а чланом 

190.Пословника је прописан поступак за опозив. 

 Група одборника поднијела је захтјев за 

разријешење у складу са напријед наведеним прописима а 
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као разлог за разријешење наведено је да предсједника 

Скупштине општине Рудо Саша Дробњаковић функцију 

предсједника није вршио у складу са Статутом и 

Пословником а имао је већих пропуста у раду који се 

огледају у следећем: 

 -Приликом избора замјеника начелника општине 

Рудо дозволио је да се послије завршетка гласања и 

пребројавања гласова (листића) накнадно гласа и убаци 

један листић а што је на наредној сједници Скупштине и 

признао одборник који је гласао. Обзиром да је све то 

учињено директно пред њим, предсједник је учинио пропуст 

што то није зауставио, већ је то прихватио као исправно и 

констатовао да је избор био исправан и тиме нарушио углед 

Скупштине чиме је прекршио члан 28.став 2.тачка 

4.Пословника. По овом питању надлежно тужилаштво је 

водило истражне радње а Скупштина је на првој радној 

сједници поништила спорну одлуку о избору замјеника 

начелника чиме је и призната грешка. 

 -На сједници Скупштине општине Рудо од 

10.05.2017.године приликом разрјешења и именовања 

директора Јавне установе за туризам и спорт Рудо дозволио 

је да се о истом питању гласа више пута чиме је прекршио 

члан 110.став 2. Пословника о раду Скупштине општине 

Рудо. 

 -Дозволио је да се на дневни ред Скупштине стави 

општи акт (Буџет општине Рудо за 2018.годину) који 

Скупштина није усвојила на предходној сједници а да исти 

није био измјењен, да није протекло 3 мјесеца од предходног 

разматрања нити се Скупштина изјаснила да се рок од три 

мјесеца од предходног разматрања скрати, чиме је прекршио 

члан 155.став 3.Пословника о раду Скупштине општине 

Рудо. 

 -Дозволио је да се приликом формирања радних 

тијела прекрши члан 41.став 2.и члан 54.став 1. Пословника 

о раду Скупштине општине Рудо који предвиђа да састав 

радних тијела одговоара страначкој заступљености у 

Скупштини. Конкретно Комисија за избор и именовања 

нема ниједног члана из СНСД-а која је са три одборника  

најјача политичка партија, нити биломкога одборника 

опозиције. На ове околности предсједник је приликом 

именовања Комисије за избор и именовање упозораван од 

стране опозиционих одборника и поред тих упозорења је и 

сам гласао овакво именовање. 

 -Понашао се неодговорно и неозбиљно приликом 

гласања за усвајање дневног реда на 12 редовној 

сједницитиме што сам није гласао за дневни ред који је као 

предсједник Скупштине предложио одборницима и исти 

није усвојен обзиром да је на сједници присуствовало 12 од 

17 одборника  и да је за усвајање предложеног дневног реда 

гласало 8 одорника тако да предложени материјали нису ни 

разматрани. За 13 редовну сједницу Скупштине предложио 

је све тачке дневног реда које су биле предложене за 12 

редовну сједницу и за исте је гласао. Оваквим понашањем 

нарушио је углед Скупштине и позиције предсједника 

Скупштине што је чланом 44.став 2. Статута предвиђено као 

разлог за разрјешење предсједника Скупштинеприје истека 

мандата. Такође је причињена штета буџету општине за 

трошкове одржавања те сједнице.  

 На сједници Скупштине од 23.03.2018.године, 

приликом разматрања Информације о раду  Пољопривредне 

задруге Увац-Рудо, је дозволио да на сједници присуствују 

три извјестиоца а за то није тражио изјашњавање одборника 

и њихову сагласност. На овај начин је прекршио члан 

92.став 3. и 5. Пословника о раду Скупштине општине Рудо. 

Том приликом на сједници Скупштине општине Рудо је 

дошло до расправе између представника Задруге чиме је 

нарушено достојанство и углед Скупштине. 

 Приједлог групе одборника за разрјешење Саше 

Дробњаковића са функције предсједника Скупштине је 

достављен Комисији за избор и именовања на давање 

мишљења о приједлогу и иста је констатовала да је захтјев 

за разрјешење поднијет у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Рудо и да се одборници могу о истом 

изјаснити. 

 Имајући у виду напријед наведено Скупштина 

општине Рудо је, у складу са чланом 44.Статута општине 

Рудо и чланом 190.Пословника о раду Скупштине општине 

Рудо након спроведеног тајног гласања одлучила са 12 

гласова „за“ и 5 гласова „против“ да се са функције 

предсједника Скупштине општине Рудо разријеши Саша 

Дробњаковић 

 

Број:01-022-22/18       

Датум: 05.јун 2018.год.             ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

8........................................................................      
 На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека 

„Просвјета“  Рудо  за период 01.01.-31.12.2017.године 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека 

„Просвјета“ Рудо за период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-36/18          

Датум: 05.јун 2018.год.            ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

9........................................................................      
 На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке 

организације  Рудо  за период 01.01.-31.12.2017.године 
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Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Општинске борачке 

организације Рудо за период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-37/18      

Датум: 05.јун 2018.год.              ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

10......................................................................   
 На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Средњошколски центар  

Рудо  за период 01.01.-31.12.2017.године 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ Средњошколски 

центар Рудо за период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-39/18         

Датум: 05.јун 2018.год.              ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

11......................................................................      
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Ватрогасног друштва  Рудо  

за период 01.01.-31.12.2017.године 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Ватрогасног друштва 

Рудо за период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-43/18                                                                                 
Датум: 05.јун 2018.год.             ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

12......................................................................      
 На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“  Рудо  за период 01.01.-31.12.2017.године 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо за период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-45/18      

Датум: 05.јун 2018.год.             ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

13......................................................................      
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ ЦКПД „Просвјета“ 

Рудо  за период 01.01.-31.12.2017.године 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ ЦКПД „Просвјета“ 

Рудо за период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-42/18        

Датум: 05.јун 2018.год.            ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

14......................................................................      
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду КП „Услуга“ Рудо а.д. за 

период 01.01.-31.12.2017.године 
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Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду КП „Услуга“ Рудо а.д. за 

период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-38/18       

Датум: 05.јун 2018.год.             ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

15......................................................................      
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва 

Републике Српске, сједиште замјеника у Фочи за 

општину Рудо за период 01.01.-31.12.2017.године 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва 

Републике Српске, сједиште замјеника у Фочи за општину 

Рудо за период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-47/1 

Датум: 05.јун 2018.год.              ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

16......................................................................      
 На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе за туризам 

и спорт Рудо  за период 01.01.-31.12.2017.године 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Јавне установе за 

туризам и спорт Рудо за период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.   

Број:01-013-48/18 

Датум: 05.јун 2018.год.               ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

17......................................................................      
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални 

рад Рудо  за период 01.01.-31.12.2017.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални 

рад Рудо за период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-40/18       

Датум: 05.јун 2018.год.             ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

18......................................................................      
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ОО Црвеног крста  Рудо  за 

период 01.01.-31.12.2017.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ОО Црвеног крста Рудо 

за период 01.01.-31.12.2017.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-46/18                                                                                
Датум: 05.јун 2018.год.               ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

19......................................................................      
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 04.06.2018. 

године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу плана утрошка 

намјенских средстава за2017.годину остварених по 

основу Закона о заштити од пожара 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о извршењу плана утрошка 

намјенских средстава за2017.годину остварених по основу 

Закона о заштити од пожара. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-50/18              
Датум: 05.јун 2018.год.  

                                                ПОТПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                            Енвер Шеро 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1........................................................................ 
На основу члана 3.8 став (1) Изборног закона Босне 

и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), 

члана 4. Правилника о вођењу и употреби Централног 

бирачког списка („Службени гласник БиХ“, број 32/16), 

члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана  67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 

и 8/17), начелник општине Рудо, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У  

о успостављању Центра за бирачки списак општине Рудо 

 

Члан 1. 

(1) Овом одлуком успоставља се Центар за бирачки 

списак општине Рудо (у даљем тексту: Центар за бирачки 

списак) у простору Центра за пружање услуга грађанима, у 

згради Општине Рудо у Рудом, улица Драгољуба Драже 

Михајловића 41.  

(2) Центар за бирачки списак организује се у оквиру 

Одјељења за општу управу. 

(3) Начелник Одјељења за општу управу руководи 

Центром за бирачки списак и одговаран је за рад Центра за 

бирачки списак. 

 

Члан 2. 

Центар за бирачки списак располаже једним 

рачунаром, телефонском линијом са директним излазом, 

интернет конекцијом и апликацијом за вођење Централног 

бирачког списка. 

Члан 3. 

(1) Надлежности Центра за бирачки списак 

прописане су Изборним законом Босне и Херцеговине и 

Правилником о вођењу и употреби Централног бирачког 

списка. 

(2) Општинска изборна комисија Рудо има право да 

изврши контролу рада Центра за бирачки списак. 

(3) Центар за бирачки списак подноси недјељни 

извјештај Централној изборној комисији БиХ, путем 

Општинске изборне комисије Рудо.  

 

Члан 4. 

(1) Редовно радно вријеме Центра за бирачки списак 

једнако је радном времену Општинске управе општине Рудо. 

(2) Ако се у одређеном периоду повећа обим посла, 

руководилац центра, самостално или на приједлог 

Општинске изборне комисије Рудо, може наложити да 

Центар за бирачки списак ради и дуже од редовног радног 

времена, као и да ради у нерадне дане, у смјенама и са више 

извршилаца.  

(3) Центар за бирачки списак је обавезан да, на 

одговарајући начин, обавијести бираче о радном времену 

овог центра. 

 

Члан 5. 

(1) Послове и задатке из надлежности Центра за 

бирачки списак обављају службеници Општинске управе 

општине Рудо, и то, Рађен Младен и Тешевић Зоран, који 

поред послова у Центру за бирачки списак обављају и 

послове на радном мјесту на које су распоређени у складу са 

Правилником о организацији и систематизацији радних 

мјеста у Општинској управи општине Рудо. 

(2) Службеници из става (1) овог члана имају право 

на накнаду за свој рад у Центру за бирачки списак у 

изборном периоду од 6 мјесеци. 

(3) Висину накнаде одређује начелник општине на 

приједлог Општинске изборне комисије Рудо. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-013-31/18 

Датум:22.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
2........................................................................                                              
 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 и 3/14) Начелник општине,    д  о  

н  о  с  и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ ЦКПД 

„Просвјети“ Рудо, за мјесец април 2018. године 

(организациони код 0 080 500), у износу од 1.735,00 КМ, са 

конта 412249 – Расходи за остале услуге превоза (1.735,00 

КМ) на конто 412622 – Расходи по основу смјештаја на 

службеним путовањима у иностранство (Гостовање 

фолклора у Жикиној шареници – 1.735,00 КМ). 
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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: 02-403-1-1/18 

Датум: 22.05.2018.године   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) и члана 49. Статута општине Рудо – 

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ број: 

5/13 и 3/14) Начелник општине, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец април 2018. године (организациони 

код 0 080 130), у износу од 4.124,00 КМ, са конта 511200 – 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката (124,00 КМ)  на конто 511321 – 

Издаци за набавку канцеларијског намјештаја (124,00 КМ – 

набавка фотеље) и са конта 411100 – Расходи за бруто плате 

запослених (4.000,00 КМ) на конта 411300 – Расходи за 

накнаду плата запослених за вријеме боловања (3.000,00 

КМ) и на конто 412921 – Расходи по основу уплата за 

стручне испита (1.000,00 – стручни испити за приправнике).   

 

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: 02-403-1-2 /18   

Датум:22.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
4........................................................................ 

На основу члана 67.став 1.алинеја 5. Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 и 

8/17) , разматрајући захтјев Савјета МЗ Старо Рудо  за 

новчану помоћ породици Слободанке Ђерић из Старог 

Рудог ,бр.6/18  од 17.05.2018.године,Начелник општине  

Рудо д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

Слободанки Ђерић из Старог Рудог,  ОДОБРАВАЈУ 

СЕ новчана средства , у износу од 500,00 КМ  на име помоћи 

за завршетак започетог стамбеног објекта.  

 

II 

Наведена средства ,  из средстава Буџета општине 

Рудо,  са позиције                “ остале  текуће помоћи (416-

129)“,  уплатити на рачун сина именоване Срђана Ђерића, 

бр.562-006-81419600-11-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“ 

                                                    

Број: 02-40-125/18                                                      
Датум:21.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
5........................................................................ 

На основу члана 67.став 1.алинеја 5. Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 и 

8/17) , разматрајући захтјев за новчану помоћ Мирославе 

Станић из Рудог, Начелник општине  Рудо, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

Мирослави Станић из Рудог ,  ОДОБРАВАЈУ СЕ 

новчана средства , у износу од 500,00 КМ  на име помоћи за  

трошкове лијечења.  

 

II 

Наведена средства ,  из средстава Буџета општине 

Рудо,  са позиције                “  расходи за остале једнократне  

помоћи- 411-419“,  уплатити на рачун именоване , бр.562-

100-8021157619-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“ 

                                                         

Broj: 02-40-138/18                                                          
Датум:24.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
6........................................................................ 

На основу члана 14.став 1. Закона о 

правобранилаштву Републике Српске (Службени гласник 

Републике Српске бр.7/18) и члана 88.Статута општине Рудо 

(Службени гласнк општине Рудо бр.4/17 и 8/17) Начелник 

општине Рудо д о  н о с и : 
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О Д Л У К У 

о именовању лица  за заступање 

 

I 

ЗОРАН ЂУРОВИЋ ,службеник Општинске управе Рудо 

, по занимању дипл правник са положеним правосудним 

испитом ,заступаће општину Рудо пред судовима и другим 

органима у поступцима: 

1. ради наплате комуналне накнаде и осталих накнада  

које представљају изворни приход општине Рудо и  

2. у споровима из радних односа. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Рудо”. 

 

Broj: 02-022-21/18                                                          
Датум:28.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
7........................................................................ 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

18. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14) члана 67. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број:4/17) и члана 2. Правилника о 

поступку директног споразума број: 02-020-3/15 од 

27.02.2015.год, Начелник општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне 

набавке под редним бројем 2.4 Плана јавних набавки за 

2018. годину, за набавку роба „Набавка канцеларијског 

материјала за VI мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

325,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су 

у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке расходи за 

канцеларијски материјал, економски код 412319. 

 

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 анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Broj: 02-404-29/18                                                          
Датум:29.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
8........................................................................ 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

70. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14), члана 67. Статута  општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“ број: 4/17) и члана 5. Правилника о 

поступку директног споразума број: 02-020-3/15 од 

27.02.2015.год.,  Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за VI мјесец у 2018. години“ понуду је доставио 

следећи понуђач: 

 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 325,04 КМ без 

ПДВ-а, односно 380,30 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је да 

понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у складу 

са тендерском документацијом и да се са ЗТР „Напредак“, 

Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право 

на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба се 

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, најмање 

у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће се објавити у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Broj: 02-404-29/18                                                          
Датум:04.06.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
9........................................................................ 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

18. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14) члана 67. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број:4/17) и члана 2. Правилника о 

поступку директног споразума број: 02-020-3/15 од 

27.02.2015.год, Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 
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I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне 

набавке под редним бројем 2.3 Плана јавних набавки за 

2018. годину, за набавку роба „Набавка компјутерског 

материјала за VI мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

190,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су 

у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке расходи за 

компјутерски материјал, економски код 412311. 

 

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 анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Broj: 02-404-28/18                                                          
Датум:29.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
10...................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

70. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14), члана 67. Статута  општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“ број: 4/17) и члана 5. Правилника о 

поступку директног споразума број: 02-020-3/15 од 

27.02.2015.год.,  Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала за VI мјесец у 2018. години“ понуду је доставио 

следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 186,59 КМ без 

ПДВ-а, односно 218,30 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је да 

понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у складу 

са тендерском документацијом и да се са ЗТР „Напредак“, 

Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право 

на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба се 

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, најмање 

у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће се објавити у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Broj: 02-404-28/18                                                          
Датум:04.06.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
11...................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14) и члана 67. Статута  општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 245-7-

3-18-3-6/18 од 07.05.2018..године, а који се односи на 

„Изградњу АБ потпорних зидова и заштитног канала 

Стргачина-Чавдари“, понуде су доставили следећи 

понуђачи: 

1. „Сила“ ДОО, Рудо 

2. АД „Романијапутеви“, Соколац 

 

II 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да понуде у потпуности испуњавају услове 

предвиђене тендерском документацијом, па су позване да 

учествују у е-аукцији. 

 

III 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након спроведене е-аукције, добијена је следећа 

ранг листа: 

1. „Сила“ДОО Рудо на износ од 8.490,00 КМ без 

ПДВ-а 

2. АД „Романијапутеви“ Соколац на износ од   

8.503,00 KM без ПДВ-а 

 

на основу које је оцијењено да је најповољнији понуђач 

„Сила“ ДОО Рудо на износ од 8.490,00 КМ без ПДВ-а.  

 

IV 

Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-

21/18 од 22.05.2018 године је саставни дио ове Одлуке. 

 

V 

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. 
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VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће се објавити у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-

404-21/18 од 22.05.2018. године 

         

Broj: 02-404-21/18                                                          
Датум:22.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
12...................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14) и члана 67. Статута  општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 245-7-

3-19-3-7/18 од 08.05.2018.године, а који се односи на 

„Асфалтирање пута Стргачина-Чавдари-Ковачи“, понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. АД „Романијапутеви“ Соколац на износ од 

21.311,75 КМ без ПДВ-а, односно на износ од 

24.934,75 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

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 АД 

„Романијапутеви“ Соколац, приступи закључивању уговора. 

 

III 

Записник о оцјени понуда број 02-404-20/18 од 

21.05.2018.године саставни је дио ове Одлуке. 

IV 

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. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће се објавити у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-

404-20/18 од 21.05.2018. године 

 

Broj: 02-404-20/18                                                          
Датум:21.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
13...................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14) и члана 67. Статута  општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 245-7-

1-16-3-4/18 од 03.05.2018..године и Исправке обавјештења 

бр.:245-7-1-16-8-5/18 од 07.05.2018.год, а који се односи на 

„Набавку лож уља за грејну сезону 2018-2019 годину“, 

понуде су доставили следећи понуђачи: 

3. „ХИФА ПЕТРОЛ“ ДОО Сарајево 

4. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука 

 

II 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да понуде у потпуности испуњавају услове 

предвиђене тендерском документацијом, па су позване да 

учествују у е-аукцији. 

 

III 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након спроведене е-аукције, добијена је следећа 

ранг листа: 

 

1.  „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука на износ од  

9.162,00 КМ без ПДВ-а 

2. „ ХИФА ПЕТРОЛ“ ДОО Сарајево на износ од    

11.250,00 KM без ПДВ-а 

 

на основу које је оцијењено да је најповољнији понуђач 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука на износ од 9.162,00 КМ 

без ПДВ-а.  

 

IV 

Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-

19/18 од 24.05.2018 године је саставни дио ове Одлуке. 

 

V 

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. 

 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће се објавити у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-

404-19/18 од 24.05.2018. године 
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Broj: 02-404-19/18                                                          
Датум:24.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
14...................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14) и члана 67. Статута  општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 245-7-

1-16-3-4/18 од 03.05.2018.год., и Исправке обавјештења 

бр.:245-7-1-16-8-5/18 од 07.05.2018.год., а који се односи на 

„Набавку лож уља за грејну сезону 2018-2019 годину“, 

понуде су доставили следећи понуђачи: 

1. „ХИФА ПЕТРОЛ“ ДОО Сарајево, на износ од      

11.250,00 KM без ПДВ-а 

2. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука, на износ од     

9.162,00 КМ без ПДВ-а 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након писменог обавјештења број:13509/18-3 од 

29.05.2018.године, од стране „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања 

Лука о одбијању додјеле уговора, сходно члану 72. став 3) 

тачка ц ЗЈН, Уговорни орган је прихватио понуду 

другорангираног понуђача „ХИФА ПЕТРОЛ“ ДОО 

Сарајево, на износ од 11.250,00 KM без ПДВ-а 

 

III 

Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-

19/18 од 24.05.2018 године је саставни дио ове Одлуке. 

 

IV 

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. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће се објавити у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Ступањем ове Одлуке на снагу, престаје да важи 

Одлука о избору најповољнијег понуђача број:02-404-19/18 

од 24.05.2018.године 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-

404-19/18 од 24.05.2018. године 

Broj: 02-404-19/18                                                          
Датум:04.06.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
15...................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

18. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14) члана 67. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број:4/17) и члана 2. Правилника о 

поступку директног споразума број: 02-020-3/15 од 

27.02.2015.год, Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне 

набавке под редним бројем 3.3 Плана јавних набавки за 

2018. годину за набавку „Стручног мишљења и УТУ за 

реконструкцију и адаптацију обданишта и електро објеката у 

Рудом“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 

1.600,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су 

у Буџету општине Рудо за 2018. 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 анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Broj: 02-404-16/18                                                          
Датум:24.04.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
16...................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

70. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14), члана 67. Статута  општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“ број: 4/17) и члана 5. Правилника о 

поступку директног споразума број: 02-020-3/15 од 

27.02.2015.год,  Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
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I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку „Стручног мишљења 

и УТУ за реконструкцију и адаптацију обданишта и 

електрообјеката у Рудом“, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. Институт за грађевинарство „ИГ“ ДОО ПЈ 

Требиње,  на износ од 1.600,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 1.872,00 КМ са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је да 

приспјела понуда од стране Институтa за грађевинарство 

„ИГ“ ДОО ПЈ Требиње, испуњава све критерије и да се  

истим приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право 

на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба се 

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, а 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће се објавити у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Broj: 02-404-16/18                                                          
Датум:03.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
17.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14) и члана 67. Статута  општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо 

доноси: 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем отвореног поступка, 

објављеном на Порталу јавних набавки бр: 245-1-3-15-3-3/18 

од 25.04.2018.године и Службеном листу БиХ бр.:27/18 од 

27.04.2018.год., а који се односи „Реконструкцију и 

адаптацију обданишта у Рудом“, понуду је доставио следећи 

понуђач: 

1. „ЛЕТ“ ДОО Рогатица, на износ од 264.120,93 

КМ од без ПДВ-а, односно на износ од 

309.021,48  КМ са ПДВ-ом 

 

II 

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 „ЛЕТ“ 

ДОО Рогатица, приступи закључивању уговора. 

III 

Записник о оцјени понуда број 02-404-15/18 од 

18.05.2018.године саставни је дио ове Одлуке. 

 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право 

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

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће се објавити у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број 02-404-

15/18 од 18.05.2018.године. године 

 

Broj: 02-404-15/18                                                          
Датум:18.05.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

РУДО 

1.................................................................... 
На основу члана 2.13 став (1) тачка 9. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 

23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 

31/16), члана 7. 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, и члана 15. Пословника Општинске изборне 

комисије Рудо „Службени гласник општине Рудо“ број 7/16, 

Општинска изборна комисија Рудо на сједници одржаној 

31.05.2018. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о чувању документације изборне комисије 

 

 

Члан 1. 

Овим одлуком уређује се чување и коришћење 

документације Општинске изборне комисије Рудо (у даљем 

тексту: изборна комисија). 

 

Члан 2. 

Документацијом изборне комисије сматрају се акти 

које доноси изборна комисија (одлуке, рјешења, закључци, 

инструкције, препоруке, мишљења, евиденције, извјештаји, 

коресподенција и остали материјали који настају у текућем 

раду), записници са састанака изборне комисије, 

документација центра за бирачки списак и остала 

документација (зелене копије образаца са редовних 

бирачких мјеста, документација о акредитованим 

посматрачима, привремени бирачки спискови и слично). 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   5/18      06.06.2018.                                     Страна   

 

17 

 

Члан 3. 

Изборна комисија користи протокол Општинске 

управе Рудо. 

Предмети и акта који су заведени у протокол 

Општинске управе Рудо, изборна комисија уводи у властиту 

интерну књигу евиденције предмета (у даљем тексту: 

Интерна књига евиденције). 

Поред докумената који су заведени кроз протокол 

општинске управе Рудо у интерну књигу  евиденције 

предмета може се уписати и интерна преписка између 

изборне комисије и ЦИК-а, као и помоћна документација и 

евиденције изборне комисије. 

 

Члан 4. 

У интерну књигу евиденције уписује се редни број 

предмета, назив предмета (име), број и датум предмета, 

датум задужења предмета и датум архивирања предмета.   

Интерна књига евиденције води се за једну 

календарску годину. 

 

Члан 5. 

Изборна комисија трајно чува сљедећу 

документацију: 

а) рјешења о именовању чланова бирачких одбора, а 

у сврху доказивања стеченог изборног искуства, 

б) евиденције о именованим члановима бирачких 

одбора у сврху именовања чланова бирачких одбора на 

приједлог изборне комисије у случају да политички субјекти 

нису доставили довољан број приједлога, 

в) евиденције о издатим цертификатима за 

успјешну провјеру знања, 

г) књиге евиденције (уписници или дјеловодници), 

д) записнике са састанака изборне комисије, 

ђ) документацију центра за бирачки списак. 

 

Члан 6. 
Остала документација, чува се најкраће један 

изборни циклус, а чине је: 

  а) зелене копије образаца са 

редовних бирачких мјеста, 

  б) документација о акредитованим посматрачима, 

  в)привремени бирачки спискови и слично. 

 

Члан 7. 
Изборна комисија издаје увјерења о чињеницама о 

којима води евиденцију само на основу документације коју 

посједује и коју може доставити Централној изборној 

комисији на захтјев, у складу са Законом о општем управном 

поступку. 

 

Члан 8. 

Документација изборне комисије којој је истекао 

рок чувања излучује се из архиве изборне комисије.  

Одлуку о излучивању и начину уништавања 

документације из става 1. овог члана доноси изборна 

комисија. 

О поступку уништавања излучене документације 

саставља се записник чији се један примјерак чува у архиви 

изборне комисије. 

 

 

 

Члан 9. 

Приликом промјене предсједника изборне комисије; 

изборне комисије врше примопредају дужности и архивског 

материјала и о томе сачињавају записник. 

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-03-6/18      

Датум: 31.05.2018. године         

   ПРЕДСЈЕДНИК 

         ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСЈЕ РУДО 

                                    Зоран Ђуровић, дипл.прав.  

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 

ФИНАНСИЈЕ, ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

1.................................................................... 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-Одјељење за привреду, финансије, 

 просторно уређење и инспекцијске послове- 

Број: 03-372-6/18 

Датум: 31.05.2018.године 

 

 

О Г Л А С 

 Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општинске управе Рудо на 

основу рјешења број: 03-372-6/18 од 31.05.2018. године, 

извршило је у Регистру заједница етажних власника 

општине Рудо, у регистарском листу број: 6 упис оснивања 

Заједнице етажних власника „Потковица“, са следећим 

подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних власника „Потковица“ 

са сједиштем у улици Ђенерала Драгољуба Драже 

Михаиловића број 49, Рудо. 

Оснивачи: 8 етажних власника зграде. 

Дјелатност заједнице: 68.20-изнајмљивање и пословање 

сопственим некретнинама или некретнинама узетим под 

закуп. 

Заједница је овлаштена да у правном промету са трећим 

лицима закључује уговоре и обавља друге послове правног 

промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без 

ограничења, а за обавезе одговара цјелокупном својом 

имовином. Чланови одговарају супсидирајно до висине 

удјела у плаћању трошкова.  

Заједницу заступа: Марко Пјевчевић, предсједник 

Скупштине етажних власника, самостално и без ограничења. 

   

                                                                                           

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                

Чолић Гордана, дипл.ецц. 
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