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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIII Рудо, 07. мај  2019. године Број 4 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 67. став (2) Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 4. став 3) Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта („Службени гласник Републике 

Српске“, број 34/14-пречишћени текст) и члана 20. став 

3) Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 3/15), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана                                                         

25.04.2019. године, доноси 

 

 

 

ПРОГРАМ  

УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ  

ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 

I 

 Чланом 72. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16) прописано је да финансирање уређења 

градског грађевинског земљишта и израде докумената 

просторног уређења врши јединица локалне самоуправе, 

а обезбјеђује се из средстава остварених од: 

-накнаде на основу природних и локацијских погодности 

градског грађевинског земљишта и погодности већ 

изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати 

приликом коришћења тог земљишта-рента, 

-накнаде за уређење грађевинског земљишта, 

-закупнине за грађевинско земљиште, 

-продаје грађевинског земљишта, 

-дијела пореза на имовину и  

-других извора у складу са посебним прописима. 

 

II 

 Планирани приход пројектован у усвојеном 

буџету за 2019. годину по овом основу износи 20.100,00 

КМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 Чланом 4. став 3) Правилника о обрачуну 

накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 

34/14-пречишћени текст) прописано је да јединице 

локалне самоуправе једном годишње доносе Програм 

уређења градског грађевинског земљишта којим 

планирају припремање и опремање земљишта. 

 Припремање земљишта обухвата истражне 

радове, израду геодетских, геолошких, инжењерско-

сеизмолошких и других подлога, израда анализе 

својинских права на земљишту, израду планске и 

техничке документације, израду програма за уређење 

земљишта, расељавање, рушење објеката, санирање 

терена и друге радове. 

 Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 

комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намјене планираних спроведбеним 

документом просторног уређења. 

 

IV 

 Сав планирани приход из тачке II овог програма 

биће усмјерен на израду геодетских подлога за 

електрификацију насељених мјеста Бишевићи, Гојава и 

Миоче као и за уклањање рушевних објеката на 

територији општине Рудо, а степен и динамика 

реализације програма зависиће од остварених прилива по 

овом основу.  

V 

 За намјенско трошење средстава одговоран је 

Начелник општине. 

 

Број: 01-022-22/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

2.................................................................... 
На основу члана 39. и члана 114. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске број:97/16“), члана 36. и члана  114. Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо број: 

4/17) Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 25.04.2019. године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У  

о допуни Одлуке о образовању, организацији, 

пословима и начину финансирања мјесних заједница 

на подручју општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о образовању, организацији, 

пословима и начину финансирања мјесних заједница на  

подручју општине Рудо (Службени гласник општине 

Рудо број 4/13) у члану 16. иза ријечи „Рудо“ додаје се 

текст „и  координатор за рад мјесних заједница“. 

 

Члан 2. 

Иза члана 16. додаје се нови члан 16. а) који 

гласи: 

„Збор грађана може, на приједлог предсједника 

Савјета мјесне заједнице, донијети одлуку да ради у 

форми форума грађана. 

У случају да збор грађана, донесе одлуку да ради 

у форми форума грађана, дужан је да води записник који 

садржи: датум и мјесто одржавања форума, број 

учесника, дневни ред, ток расправе, разговор по 

тематским цјелинама, одређивање приоритета, гласање и 

резултате гласања.   

Евиденције присутних лица на збору грађана 

води се на Обрасцу број 1. који је саставни дио ове 

Одлуке. 

Приоритети дефинисани на збору грађана 

уврштавају се у годишњи план рада Савјета мјесних 

заједница. 

Савјет мјесних заједница за прворангиране 

приоритете подноси апликацију на јавни позив Општине 

за капиталне инвестиције“.  

 

Члан 3. 

У члану 23. иза ријечи „број присутних грађана“ 

додаје се „евиденцију присутних на збору/форуму 

грађана на Обрасцу број 1.“,  

 

Члан 4. 

У члану 31. иза става 2. додају се нови ставови 

који гласе: 

“По извршеном конституисању Савјета мјесне 

заједнице,  новоизабрани предсједник Савјета мјесне 

заједнице дужан је извршити примопредају и о томе 

сачинити записник са претходним предсједником Савјета 

мјесне заједнице на Обрасцу број 2.,који је саставни дио 

ове Одлуке. 

Уколико претходни предсједник Савјета мјесне 

заједнице, одбије да изврши примопредају, или не дође 

на заказану примопредају, Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности ће именовати комисију која ће 

сачинити записник о преузимању документације, 

инвентара, имовине на кориштењу и друге опреме 

Мјесне заједнице на Обрасцу број 3. Који је саставни дио 

ове Одлуке.“ 

 

 

 

 

Члан 5. 

Иза члана 36. додаје се нови члан 36.а) који 

гласи:  

„Предсједник Савјета мјесне заједнице води 

евиденцију о годишњим активностима мјесне заједнице 

на Обрасцу број 4, који је саставни дио ове одлуке.  

За достављање годишњег извјештаја усвојеног на 

сједници Савјета мјесне заједнице  и одлуке о усвајању, 

одговоран је предсједник Савјета мјесне заједнице.“ 

Годишњи извјештај о раду мјесне заједнице за 

претходну годину Предсједник Савјета мјесне заједнице 

доставља Одјељењу за општу управу и друштвене 

дјелатности на Обрасцу број 5. заједно са одлуком 

Савјета мјесне заједнице о усвајању годишњег 

извјештаја, који је саставни дио ове одлуке. 

План рада мјесне заједнице за наредну годину 

предсједник Савјета мјесне заједнице доставља 

Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности на 

Обрасцу број 6. заједно са записником о одржаном 

збору/форуму грађана, листом учесника и записником са 

одржаног састанка Савјета мјесне заједнице најкасније до 

20. фебруара текуће године.“ 

 

Члан 6. 

У члану 43. став 1, иза алинеје 8. додају се нове 

алинеје које гласе: 

„- Усваја план рада мјесне заједнице. 

- Реализује активности у мјесној заједници. 

- Учествује у прикупљању средстава и 

одобрава њихово кориштење. 

- Покреће иницијативу за: изградњу и 

одржавање комуналних објеката, 

унапређење заштите животне средине, 

уређивања насеља, побољшање услова за 

васпитање и образовање, развој културе, 

социјалне заштите становништва, развој 

туризма, спорта и рекреације и у другим 

областима од заједничког интереса 

становништва мјесне заједнице“ 

Алинеја 9. постаје алинеја 13. 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број: 01-022-21/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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    Образац број 1. 

  ЕВИДЕНЦИЈА  

 Присутних на збору/форуму грађана Мјесне заједнице _______________________ 

  одржаном дана __________ у _____________  

Ред.бро

ј Име и презиме Потпис 

1.   

2.   

3.  

 

 

4.   

5.  

 

 

6.   

7.  

 

 

8.   

9.  

 

 

10.   

11.  

 

 

12.   

13.  

 

 

14.   

15.  

 

 

16.   

17.  

 

 

18.   

19.  

 

 

20.   

21.  

 

 

22.   

23.  

 

 

24.   

25.  

 

 

26.   
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Образац број 2. 

ОПШТИНА РУДО 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА __________________ 

Број: _________/____ 

 

Дана: _____________. 

 

З А П И С Н И К 

 

о примопредаји дужности предсједника Савјета мјесне заједнице 

 

__________________________ 

 

Састављен дана _________________. године у просторијама Мјесне заједнице 

 

____________________, у предмету примопредаје дужности новоизабраног и претходног 

 

предсједника Савјета мјесне заједнице _____________________. 

 

Присутни: 

 

 

Новоизабрани предсједник Савјета мјесне заједнице ________________________, 

_________________________________. 

 

Претходни предсједник Савјета мјесне заједнице ___________________________, 

 

_______________________________________________. 

 

__________________________________, записничар. 

 

Констатује се примопредаја, како слиједи: 

 

- кључеви од ___________________________________________________са 

 

припадајућом опремом са стањем _________________________________________ 

 

- документације и архиве мјесне заједнице која се налази ______________________ 

 

и са којом је задужен_____________________________________________________ 

 

- печата и штамбиља мјесне заједнице који се налазе на чувању и употреби код _____ 

 

_________________________________________________________________ 

 

- остале опреме, како слиједи: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

Дужност примио:  Дужност предао:   Записничар:  

 

 

____________________                ______________            _______________ 
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          Образац број 3. 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

Број: _____/____ 

Дана: _____________. 

З А П И С Н И К 

 

О комисијској примопредаји дужности предсједника Савјета Мјесне заједнице 

__________________________ 

Састављен дана _________________. године у просторијама  Мјесне заједнице 

____________________, у предмету комисијске примопредаје дужности новоизабраног 

предсједника Савјета мјесне заједнице ____________________________. 

 

Присутни: 

Новоизабрани предсједник Савјета Мјесне заједнице ________________________, 

_________________________________. 

Чланови комисије именовани рјешењем Одјељења за општу упрву и друштвене дјелатности број 

________________ од____________________ године: 

____________________________, предсједник 

____________________________, члан, 

____________________________, члан записничар. 

 

Констатује се да примопредаја између новоизабраног и претходног предсједника Савјета Мјесне 

заједнице _____________________  заказана за ___________________, није обављена због  

недоласка претходног предсједника Савјета Мјесне заједнице ________ _____________________, 

_____________________________, те је наведеним рјешењем Одјељења за општу управу 

именована комисија у наведеном саставу. 

 

Констатује се примопредаја, како слиједи: 

- Кључеви од _________________________________________________ са припадајућом опремом 

са стањем _________________________________________ 

- Документације  и  архиве мјесне заједнице која се налази ________________________ и 

са којом је задужен_________________________________________________ 

- печата и штамбиља мјесне заједнице који се налазе на чувању и употреби код ______ 

_______________________________________________________________ 

- остале опреме, како слиједи: 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________.

 

Дужност примио: 

 

Комисија

____________________ 1. ___________________ 

2 .___________________ 

3. ___________________ 
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Образац број 4. 

ЕВИДЕНЦИЈА 
о годишњим активностима органа 

 

Мјесне заједнице _______________ за _______. годину 

I Сједнице Савјета/ Одбора за воде/ Одбора за гробље 

Датум  Присутни Дневни ред Донесене одлуке  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Зборови/Форуми грађана 

Датум Број присутних  Дневни ред Донесене одлуке  

 

 

 

 

 

   

 

III Активност предсједника савјета (писање захтјева и друге активности) 

Датум Активност   Утрошено вријеме Напомена (резултат 

ангажовања) 

 

 

 

 

 

   

 

IV  Остале активности чланова Савјета мјесне заједнице и предсједника Савјета (присуство обуци, расправи, 

организација догађаја и сл.)  

Датум Активност   Организатор  

Мјесто и вријеме 

трајања 

Присутни из мјесне 

заједнице 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   4/19      07.05.2019.                                  Страна   

 

7 

 

     Образацброј 5.  

  ЗБИРНИ ИЗВЈЕШТАЈ    

  о  раду мјесне заједнице _______________ за 20_____ годину.   

Редни број Назив активности  Количина 

Вриједност 

изведених 

радова 

Начин 

финансирања Добављач  

1. Одржано сједница Савјета      

2. Одржано зборова/форума грађана      

3. Број упућених дописа и иницијатива      

4. Број састанака са органима ЈЛС      

5. 

Културни и спортски догађаји (уписати 

који)      

6. Састанак одбора за гробља      

7. Састанак одбора за воде       

8. Обављене активности:      

 - асфалтирање путева и улица      

 - насипање макадамских путева      

 - насипање банкина уз асфалтини пут      

 - копање и чишћење канала      

 - уградња пропусних цијеви      

 - изградња мостова      

 - постављање расвјете      

 - изградња друштвених домова      

 - санација друштвених домова        

 - изградња спортских игралишта      

 - санација спортских игралишта      

 -      

 -      

9. Укупна вриједност радова у КМ      

 

У_________________, 

 

Дана: ______________ 

 

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА     

    МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

      _______________ 
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Образац број  6.  

ПЛАН РАДА  

ЗА МЈЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ:__________________ ЗА 20______ГОДИНУ 

 

Редни 

број 

Планиране активности  Број  Планирани датуми  одржавања  Вриједност  

1. Сједнице савјета    

2. Зборови/форуми  грађана    

3. Дописи и иницијативе    

4. Састанци са органима ЈЛС    

5. Културни  догађаји  (уписати 

који) 

   

6. Спортски  догађаји  (уписати 

који) 

   

7. Састанак  одбора за воде     

8. Састанак одбора за гробља     

9. Други  догађаји  (уписти)    

     

     

     

     

     

     

     

 

У ______________________    предсједник Савјета мјесне заједнице  

Дана:___________________           __________________________ 

 

3.................................................................... 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 22. Закона о пољопривреди 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06, 

20/07, 86/07, 71/09) и члана 36 Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

25.04.2019.године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о подстицајима за развој 

пољопривредне производње у 2019. години 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о подстицајима за развој 

пољопривредне производње у 2019. години („Службени 

гласник општине Рудо“ број:13/18) у члану 5. став 1 

текст „...алинеја 1. и 5. гдје се захтјеви подносе 

најкасније до 31.07.2018.“ мијења се и гласи „ ...алинеја 1 

и 6 гдје се захтјеви подносе најкасније до 31.07.2019.“ 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине Рудо. 

 

Број:01-022-20/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

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

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о утрошку средстава из буџета 

СО-е Рудо одобрених удружењима грађана у 

2018.години 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о утрошку средстава из 

буџета СО-е Рудо одобрених удружењима грађана у 

2018.години. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-45/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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5.................................................................... 
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 

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о проблему паса луталица са 

приједлозима за рјешавање овог проблема 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о проблему паса луталица са 

приједлозима за рјешавање овог проблема. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-44/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

6.................................................................... 
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 

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Анкетног одбора о стању у ЈП 

Информативни центар Рудо 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај Анкетног одбора о стању у 

ЈП Информативни центар Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-43/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

25.04.2019. године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу Програма 

коришћења средстава посебних намјена од водних 

накнада за 2018.годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о извршењу Програма 

коришћења средстава посебних намјена од водних 

накнада за 2018.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-41/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу плана утрошка 

намјенских средстава за 2018.годину остварених по 

основу Закона о заштити од пожара 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о извршењу плана утрошка 

намјенских средстава за 2018.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:01-013-42/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. 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.-31.12.2018.године 
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Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо за период 01.01.-

31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-32/1 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке 

организације  Рудо  за период 01.01.-31.12.2018.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Општинске борачке 

организације Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-26/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Средњошколски 

центар  Рудо  за период 01.01.-31.12.2018.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ Средњошколски 

центар Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-36/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Ватрогасног друштва  

Рудо  за период 01.01.-31.12.2018.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Ватрогасног друштва 

Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-31/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. 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.-31.12.2018.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-27/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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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 

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ ЦКПД „Просвјета“ 

Рудо  за период 01.01.-31.12.2018.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ ЦКПД „Просвјета“ 

Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-39/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. 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.-31.12.2018.године 

 

 

Члан  1. 

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

за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-30/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Основне школе Рудо за 

период 01.01.-31.12.2018.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ Оснавна школа 

Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-25/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. 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.-31.12.2018.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва 

Републике Српске, сједиште замјеника у Фочи за 

општину Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-37/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. 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.-

31.12.2018.године 
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Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Јавне установе за 

туризам и спорт Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-38/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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 

25.04.2019. 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.-31.12.2018.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-29/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

20.................................................................. 
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 

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ОО Црвеног крста  Рудо  

за период 01.01.-31.12.2018.године 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду ОО Црвеног крста 

Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-33/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

21.................................................................. 
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 

25.04.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу Програма 

коришћења средстава накнаде од продајешумских 

дрвних сортимената за 2018.годину  

 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о извршењу Програма 

коришћења средстава накнаде од продајешумских 

дрвних сортимената за 2018.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-40/19 

Датум: 25. април  2019.год.               ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17),  Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

  Одобравају се новчана средства, у износу од  3. 

300,00 КМ, као  додатна средства за стипендирање још 

четири  студента са листе подносилаца пријаве,како би 

сви студенти (који испуњавају услове) остварили право 

на студентску стипендију 

. 

II 

 Након закључења уговора са овим 

студентима,наведена средства  са позиције “ буџетска 

резерва“ , уплаћивати на рачуне ових студената у 10 

мјесечних рата, у складу са одредбама Одлуке о додјели 

студентских стипендија из средстава буџета општине 

Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.8/17). 

 

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:02-022-16/19                                                                                   
Датум: 01.03.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

2.................................................................... 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

општине Рудо  („Службени гласник  општине Рудо“ број: 

4/17 и 8/17), по захтјеву за помоћ Тодоровић Страхиње из 

Старог Рудог, Начелник општине Рудо  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

 

I 

 Тодоровић Страхињи  из Старог Рудог (ЈМБГ- 

2009998793429), студенту прве године   Машинског 

факултета у Источном Сарајеву, одобравају се новчана 

средства   у износу од  200,00 КМ, на име помоћи због 

тешке материјалне ситуације. 

 

II 

 Наведена  средства ,са буџетске ставке „остале 

помоћи ђацима и студентима (416-124)“,  уплатити на 

рачун Тодоровић Страхиње  бр.562-006-8149674033 –

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: 02-40-69/19                              

Датум: 24.04.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
3.................................................................... 
 На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута 

општине Рудо („Службени гласник  општине Рудо“ бр. 

4/17 и 8/17),по захтјеву Савјета МЗ Мокронози, Начелник 

општине Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 

300,00 КМ, Општинској борачкој организацији Рудо, на 

име организовања 15-ог Васкршњег  турнира у малом 

фудбалу  у Мокронозима , посвећеног погинулим 

борцима отаџбинско-ослободилачког рата.  

 

II 

 Наведена средства  исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „Буџетска резерва-

остале текуће дознаке грађанима“ (416-129) и уплатити 

на рачун Општинске борачке организације Рудо  број: 

562-006-000000 34-02 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:02-40-70/19                                

Датум: 24.04.2019.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“ број:  

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев за помоћ Спасојевић 

Александра из Рудог, Начелник општине ,   д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 
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I 

  Спасојевић Александру из Рудог , одобравају се  

новчана средства, у износу од  300,00 КМ , на име 

трошкова организације и  набавке опреме за  поклоничко 

путовање до манстира Острог.   

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције        “ остале текуће дознаке -416-129-“, 

уплатити  на рачун  подносиоца   ,           бр. 555-

8000019600796 –Нова 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: 02-40-65/19                                        

Датум: 22.04.2019.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), по захтјеву за помоћ  Караосмановић 

Сабрије из Витог Граба , општина Рудо ,а на предлог 

Комисије за спровођење поступка додјеле помоћи из 

буџета општине избјеглим и расељеним лицима,  

Начелник општине Рудо  д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Караосмановић Сабрији из Витог Граба 

,одобравају се новчана средства, у износу од  500,00 КМ, 

на име помоћи  за изградњу породичног стамбеног 

објекта .  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима-416-123“ , уплатити на 

рачун подносиоца захтјева  бр.562-006-81354481-10- Н 

ЛБ 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: 02-40-57/19                             

Датум: 22.04.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

6.................................................................... 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев за помоћ  Мехић Сахије  

повратника у село Миоче , а на предлог Комисије за 

спровођење поступка додјеле помоћи из буџета општине 

избјеглим и расељеним лицима,  Начелник општине 

Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Мехић Сахији - повратнику у  село Миоче,  

општина Рудо , ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у 

износу од  400,00 КМ, на име помоћи  за набавку  

шпорета на чврсто гориво за гријање стамбеног објекта у 

коме живи.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима-416-123“ , уплатити на 

рачун именоване , бр. 562-006-81235395-17- Н ЛБ 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: 02-40-46/19                               

Датум: 29.03.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
7.................................................................... 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев за помоћ  Синановић 

Ахма ,повратника у село Сетихово, општина Рудо, а на 

предлог Комисије за спровођење поступка додјеле 

помоћи из буџета општине избјеглим и расељеним 

лицима,  Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Синановић Ахму  - повратнику у  село  

Сетихово,  општина Рудо , ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана 

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

покривање стајског објекта .  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима-416-123“ , уплатити на 

рачун именоване , бр. 562-006-813 26435-49- Н ЛБ банка. 
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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: 02-40-43/19                              

Датум: 29.03.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
8.................................................................... 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17),  по  захтјеву  за новчану  помоћ удружења 

„Радојна“ Стргачина,  Начелник општине Рудо, доноси: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Удружењу „Радојна“ Стргачина , одобравају се 

новчана средства, у износу од  300,00 КМ, на име 

трошкова организације манифестације „Гулашијада 

Стргачина“.  

II 

 Наведена средства , са позиције “ буџетска 

резерва“, уплатити на рачун, бр. 562- 00681381010 -60-

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: 02-40-47/19                               

Датум: 25.03.2019.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 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.6.  Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку услуга: „Обављање 

услуге опште системске дератизације у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 4.270,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи за услуге дератизације, економски код 412223. 

 

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“. 

Број: 02-404-7/19                              

Датум: 21.03.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14),  члана 67.  Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17)  и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо број: 7/15) Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2019. Годину 

 

 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2019. годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.26 додајe се новa тачкa  којa гласи: 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГО

В. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.27 

Израда стручног мишљења 

и УТУ за електрификацију 

у Бишевићима-општинa  

Рудо 

 350,00 410,00 
Директни 

споразум 
март, 2019 април, 2019 

Буџет 

511200 

 

 

 
 

УКУПНО: 
 

 

200.715,00 

 

234.810,00 
     

 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

 

Број: 02-404-8/19            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:28.03.2019.год.            Рато Рајак,дипл.инж.арх. 
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11.................................................................. 
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 1.27. Плана јавних 

набавки за 2019. годину за набавку услуге „Израда 

стручног мишљења и УТУ за електрификацију у 

Бишевићима-општина Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 350,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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“. 

  

Број: 02-404-9/19                              

Датум: 28.03.2019.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 18. 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: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.2  Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку роба: „Набавка лож 

уља за грејну сезону 2019-2020. годину“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 10.256,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи по основу лож уља, економски код 412216. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка и спровођењем е-аукције. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02-

020-17/17 од 12.04.2017.године. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број: 02-404-12/19                              

Датум: 19.04.2019.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 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 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за IV мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 260,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“ 

  

Број: 02-404-10/19                              

Датум: 29.03.2019.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 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 2.3 Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за IV мјесец у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 60,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. 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“. 

  

Број: 02-404-11/19                              

Датум: 29.03.2019.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 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 

поступка јавне набавке, а који се односи на  „Обављање 

услуге опште системске дератизације у 2019. године“, 

понуду је доставио следећи понуђач: 

1. ДОО „САНИТАЦИЈА“ ЗВОРНИК,  на износ 

од 5.000,00 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 ДОО 

„Санитација“ Зворник 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“ и веб страници општине Рудо. 

  

Број: 02-404-7/19                              

Датум: 25.03.2019.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 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку услуге „Израда 

стручног мишљења и УТУ за електификацију у 

Бишевићима- општина  Рудо“ понуду је доставио 

следећи понуђач: 

1. Институт за грађевинарство „ИГ“ ДОО ПЈ 

Требиње,  на износ од 350,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 409,50 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. 
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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“. 

  

Број: 02-404-9/19                              

Датум: 01.04.2019.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), 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 IV мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 261,20 КМ 

без ПДВ-а, односно 305,60 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“. 

  

Број: 02-404-10/19                              

Датум: 04.04.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

18.................................................................. 
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 IV мјесец у 2019. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 52,99 КМ 

без ПДВ-а, односно 62,00 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“. 

  

Број: 02-404-11/19                              

Датум: 04.04.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
19.................................................................. 
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 јануар 2019. године 

(организациони код 0 080 500), у износу од 2.555,00 КМ, 

са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених 

износ од 1.855,00 КМ на конто 411300 – Расходи за 

накнаду плата запослених за вријеме боловања износ од 
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1.855,00 КМ и са конта 412500 – Расходи за текуће 

одржавање износ од 700,00 КМ на конто 511327 – Издаци 

за набавку остале канцеларијске опреме, алата и 

инвентара. 

 

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: 02-403-1-1/19                              

Датум: 03.04.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
20.................................................................. 
 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 јануар 2019. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 16.950,00 

КМ, са конта 638100 – Остали издаци из трансакција са 

другим јединицама власти – породиљско одсуство износ 

од 5.000,00 КМ на конто 417400 – Дознаке по основу 

дјечије заштите износ од 5.000,00 КМ, са конта 411100 – 

Расходи за бруто плате запослених износ од 4.000,00 КМ 

на конто 417200 – Дознаке по основу здравственог 

осигурања износ од 4.000,00 КМ, са конта 511200 – 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката износ од 7.650,00 КМ  на 

конто 511343 – Издаци за набавку алармих и 

сигурносних система износ од 600,00 КМ и на ЈУ за 

туризам и спорт (организациони код 0 080 930) на конто 

412900 – Остали некласификовани расходи износ од 

7.050,00 КМ (учешће у Пројекту „Бели спорт у функцији 

развоја туризма општине“), и са конта 372200 – Буџетска 

резерва (организациони код 9 999 999) износ од 300,00 

КМ на конто 416129 – Остале текуће дознаке грађанима 

износ од 300,00 КМ (помоћ за организацију 

„Гулашијаде“ у Стргачини).   

 

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: 02-403-1/19                              

Датум: 03.04.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
21.................................................................. 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 49. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 5/13 пречишћени текст) 

Начелник општине,    д  о  н  о  с  и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Центар 

за социјални рад Рудо, за мјесец фебруар 2019. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 600,00 КМ, са 

конта 412329 – Расходи за остали материјал за 

одржавање чистоће износ од 150,00 КМ и са конта 

412992 – Расходи по основу чланарина износ од 450,00 

КМ на конто 419119 – Остали расходи по судским 

рјешењима износ од 600,00 КМ (судски трошкови и 

вјештачења хоспитализованих лица). 

 

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: 02-403-1-2/19                              

Датум: 03.04.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
22.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА РУДО  

-НАЧЕЛНИК- 

Бр.02-020-8/19 

Дана: 03.05.2019. године  

 

 На основу чл. 67. став1.тачка 5. и  88. Статута 

општине Рудо („Сл. гласник општине Рудо“, бр. 4/17 и 

8/17) и члана 30.Уредбе о стамбеном збрињавању 

породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 

Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.26/19 ), 

Начелник општине Рудо  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
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1.Образује се Комисија за утврђивање условности 

стамбених јединица за становање и стварне стамбене 

ситуације лица са статусом члана породице погинулог 

борца и ратног војног инвалида Одбрамбено- 

отаџбинског рата , ( у даљем тксту: Комисија) , у саставу:  

 

-МОМИР РАДОВИЋ-представник ОБО Рудо, 

-НИКОЛА МЕДОВИЋ - представник ОБО Рудо, 

-БРАНКО КАСТРАТОВИЋ –инж.грађевине-представник 

службе за стам.комуналне     

  послове  општине Рудо, 

-ИГОР НИКИТОВИЋ-представник службе борачко-

инвалидске заштите општине Рудо. 

 

 2.Задатак Комисије је да утврди условност стамбених 

јединица и стварну стамбену ситуацију подносилаца 

захтјева, са подручја општине Рудо,  по Јавном позиву за 

подношење захтјева за стамбено збрињавање у складу 

са Уредбом о стамбеном збрињавању породица 

погинулих бораца и РВИ одбрамбено-отаџбинског рата 

бр.16-01-372-73/19 од 08.04.2019.год , који је расписало 

Министарство рада и борачко инвалидске заштите РС, 

дана 08.04.2019.године. 

   

 3. Комисија је дужна о утврђеним чињеницама сачинити 

записник и дати  образложено мишљење о условности 

конкретне стамбене јединице . 

  

  4. Доношењем овог рјешења престаје да важи рјешење 

Начелника општине , бр.02-568-21/13 од 

21.08.2013.године. 

 

5.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.   

                                                                                               

ДОСТАВЉЕНО:                                           

1.Члановима Комисије   

2.Минист.рада и бор.инв.заш.РС                                          

3. Сл.гл           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

22.................................................................. 
На основу члана 67. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:64/17 и 8/17) и 

члана 8. Одлуке о платама и другим правима 

функционера општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број:6/18), Начелник општине Рудо издаје 

 

 

С   А   О   П   Ш   Т   Е   Њ   Е 

 

 Просјечна нето плата запослених у Општинској 

управи Рудо у 2018.години, без плате функционера, 

износи 1049,44 КМ.           

 

Број: 02-014-13/19 

Датум: 03.04.2019.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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