СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XXIV

Рудо, 26. фебруар 2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1..................................................................
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 73. став 2. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 18. став 2
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења
градског грађевинског земљишта-пречишћени текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број 34/14) и
члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 20.02.2020.године,
доноси
ОДЛУКУ
о висини накнаде за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта
Члан 1.
Овом одлуком се утврђује висина накнаде за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта на
подручју општине Рудо у 2020. години, а на основу
просјечно остварених трошкова уређења градског
грађевинског земљишта остварених у претходној години,
водећи рачуна о зони градског грађевинског земљишта у
којој се објекат за који се накнада израчунава гради.
Члан 2.
Висина накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта износи:
1) За IV зону градског грађевинског земљишта
.................................................................5,00 КМ/м2
2) За V зону градског грађевинског земљишта
.................................................................3,00 КМ/м2
3) За VI зону градског грађевинског земљишта
.................................................................2,00 КМ/м2
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта („Службени гласник општине
Рудо, број 1/19).

Број 2

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-2 /20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

2..................................................................
На основу члана 22. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16) и члана 36. Статута општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“,
број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 20.02.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Плана отклањања неправилности
утврђених у извјештају број: РВ 063-19 од 12.12.2019.
године Главне службе за ревизију јавног сектора за
општину Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године
Члан 1.
Усваја се План отклањања неправилности
утврђених у извјештају број: РВ 063-19 од
12.12.2019.године Главне службе за ревизију јавног
сектора за општину Рудо за период 01.01.31.12.2018.године, који чини саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-013-9/20
Датум:20.фебруар 2019.године

„Службени гласник општине Рудо” број 2/20

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

26.02.2020.

Страна
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ПЛАН
ОТКЛАЊАЊА НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ УИЗВЈЕШТАЈУ БРОЈ: РВ063-19 ОД 12.12.2019.ГОДИНЕ,
ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА, ЗА ОПШТИНУ РУДО ,
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018.ГОДИНЕ
Р.б.стањ
а по
налазу
ревизије
3.

6.

6.1.3.

6.1.5.

6.2.3.

Стање по налазу ревизије за период
01.01-31.12.2018.године

Отклањање неправилности

Рок

Попис имовине на дан 31.12.2018.године није организован и
извршен у складу са одредбама Правилника о начину и роковима
вршења пописа,јер није извршила правилно усклађивање
физичког стања са књиговодственим вриједностима имовине.

Код спровођења пописа обезбиједити доследну
примјену Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађива књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза,како на нивоу Општинске
управе ,тако и код буџетских корисника.

28.02.2020.г.

Попис потраживања није извршен на основу документације која
одражава право стање потраживања.

Попис потраживања извршавати на основу
документације која одражава право стање истог.

28.02.2020.г.

Општина није сачинила Консолидовани биланс стања на дан
31.12.2018.године у складу са чланом 123. Правилника о
рачуноводству и рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике,јер није
правилно укључила позиције акција и учешће у капиталу и
трајних извора средстава ЈП Информативног центра
Општина је исказала буџетски суфицит више за 20.917 КМ,што
се односи на књижење обрачунатих камата на раније дате кредите.

У Консолидовани биланс стања за 2019.годину
укључити позиције акција трајног капитала ЈП
Информативни центар Рудо.

28.02.2020.г.

Обрачунате камате књижити на обрачунске расходе а
за износ од 20.917 КМ извршитиисправку и
кориговати износ суфицита у 2018.години.

28.02.2020.г.

У извршењу Буџета је исказана позиција-расподјела суфицита из
ранијег периода у износу од 129.358 КМ, иако Одлука о
расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских
средстава из 2017.године није била саставни дио Буџета.
На основу извјештаја Пореске управе из Јединствене евиденције о
пријављеним и уплаћеним порезима и доприносима, Општина
није у цјелости у главну књигу унијела све податке о промјенама
и стању пореских потраживања,што није у складу са Упутством о
примјени МРС ЈС -23 Приходи од трансакција које нису
трансакција размјене.

Расположиви суфицит из ранијег периода и
неутрошена средства револвинг фонда, користити у
текућој буџетској години, ако су били саставни дио
Буџета текуће буџетске године.
На основу евиденције Пореске управе о пријављеним
и уплаћеним порезима и доприносима , извршити
књижења у Главну књигу буџета општине са стањем

31.12.2020.г.

„Службени гласник општине Рудо” број 2/20

26.02.2020.

Страна

2

31.03.2020.г.

Носилац активности
Начелник
одјељења,одсјек за
буџет и финансије,
одговорна лица у
буџетским
корисницима.
Начелник одјељења,
Одсјек за буџет и
финансије, одговорна
лица и пописне
комисије буџетских
корисника
Начелник одјељења
за привреду и
финансије и Одсјек за
буџет и финансије.
Начелник одјељења
за привреу и
финансије и Одсјек за
буџет и финансије.
Скупштина
Општине,Начелник и
начелнициодјељења.
Начелник одјељења
за привреду и
финансије и Одсјек за
буџет

6.3.1.

6.3.2.

6.3.2.

6.5.

6.7.

5

6.1.1.

6.1.1.

6.1.1.

Општина није извршила процјену потраживања са становишта
наплативости и потраживања која нису наплаћена у року 12
мјесеци од датума доспијећа,класификовала као ненаплатива и
извршила њихову корекцију,што није у складу са чланом 60.став 6
Правилника о буџетским класификацијама,садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.
Акције и учешће у капиталу су мање исказани за 183.393 КМ за
колико је извршено умањење исказаног износа капитала на
обрасцу Биланс стања Комуналног предутећа“ Услуга „ Рудо.
Општина није исказала вриједност сталне имовине –јавне
расвјете, у складу са исказаном вриједности из уговора о
реконструкцији јавне расвјете у износу 274.950 КМ
Општина није у Напоменама уз финансијске извјештаје дала
образложење везано за сталност пословања,што није у складу са
МРС ЈС 1 –Презентација финансијских
извјештаја параграфи 15(ц) и 38.
Напомене уз финансијске извјештаје које је саставила Јавна
установа за туризам и спорт и Центар за социјални рад не садрже
све потребне информације у складу са чланом 46. Правилника о
финансијском
извјештавању буџетских корисника .
Послије доношења Буџета за 2018.год. вршене су реалокације
буџетских средстава, Начелник Општине није полугодишње
извјештавао Скупштину општине о извршеној прерасподјели
буџетских средстава,како је регулисан чланом 15. Одлуке о
извршењу Буџета општине Рудо за 2018.г.
Општина није у складу са тачком 2. Одлуке о комуналним
накнадама ,донијела рјешење о висини комуналне накнаде
физичким лицима који су власници стамбених простора.
Општина није за План утрошка намјенских средстава по основу
посебних водних накнада,обезбиједила сагласност ЈУ „Воде
Српске“ у складу са чл.17.Закона о водама.
Скупштина општине није донијела Годишњи план утрошка
средстава од концесионе накнаде,како је дефинисано чланом
32.став 5.Закона о концесијамаи није у складу са одобреним
средствима усвојила План капиталних инвестиција за
2018.годину.
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Извршити процјену потраживања са становишта
наплативости са стањем 31.12.2018.године,као и за
текућу и све наредне буџетске године до краја
отплате датих кредита и осталих потраживања.
У Главну књигу буџета укњижити мање исказано
стање капитала КП „Услуга“ Рудо.

28.02.2020.г.

28.02.2020.г.

Начелник одјељења
за привреду и
финансије и Одсјек за
буџет
Начелник одјељења
за привреду и финан.
и Одсјек за буџет
Начелник, начелници
одјељења, Одсјек за
буџет.

У Главну књигу Буџета Општине укњижити сталну
имовину у складу са потписаним уговором о
реконструкцији јавне расвјете на подручју општине
Рудо.
У напоменама уз финансијске извјештаје дати
образложење везано за сталност пословања.

31.03.2020.г.

Напомене уз финансијске извјештаје код буџетских
корисника урадити у складу са чланом 46.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских
корисника и у потпуности објелоданити све важне
информације у складу са МРС ЈС 1-Презентација
финснијских извјештаја.
О извршеним реалокацијама, начелник Општине
доставља Скупштини општине полугодишње
извјештаје.

31.03.2020.г.

15.08.2020.г.

Скупштина,
Начелник,начелници
одјељења.Одсјек за
буџет

Урадити рјешења о комуналној накнади физичким
лицима који су власници стамбених простора.

30.04.2020.г.

План утрошка намјенских средстава по основу
посебних водних накнада послати у ЈУ Воде
Српске“ ради добијања сагласности.

31.03.2020.г.

У складу са чланом.32. став 5. Закона о концесијама
припремити и усвојити годишњи план утрошка
средстава од концесионе накнаде и План капиталних
инвестиција усвојити непосредно након усвајања
Буџета и складу с планираним буџ.средствима.

15.12.2020.г.

Скупштина,
начелник,начелници
одјељења
Начелник , начелник
одјељења за
привреду и
финансије,
Скупштина,
Начелник,начелници
одјељења, Одсјек за
буџет
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31.03.2020.г.

Начелник одјељења
за привреду и
финансије и Одсјек за
буџет
Одговорна лица у
буџетским
корисницима

Општина нема Стратегију развоја локалних путева и улица у
насељу и посебан акт о управљању, грађењу и реконструкцији
,што није у складу са чланом 13. Закона о јавним путевима
Интерна акта нису усклађена са одредбама Закона о систему
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске

6.1.2.

6.1.2.

Обрачун плата и других личних примања запослених у општини
Рудо, ЈУ Центар за социјални рад и ЈУ за туризам и спорт није
вршен у складу са одредбама Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и
Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне
заштите.
Општина је на име подстицаја за запошљавање у 2018.години
додијелила 51.511 КМ ,иако наведена позиција није одобрена
Буџетом за 2018.годину –пошто није усвојен ребаланс за
2018.годину а један дио је одобрен мимо утврђених критерија
Општина из Буџета исплаћује текуће и капиталне грантове
непрофитним субјектима,хуманитарним,вјерским организацијам и
др.субјектима на територ. општине Рудо,за које нема критеријуме
за додјелу и прописане форме извјештаја.
У ЈУ за туризам и спорт нема акта о утврђеним критеријумима за
расподјелу средстава,што није у складу са чланом 16.закона о
спорту и није извршена категоризација спортова и спортиста у
складу са Правилником о категоризацији спортова у РС.

6.1.2.

За додјелу једнократних новчаних помоћи по разним основама у
општини Рудо и у Центру за социјални рад ,нису успостављени
критеријуми.
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Припремити и усвојити Стратегију развоја локалних
путева и посебан акт о управљању,грађењу и
реконструкцији локалних путева,улица у насељу и
путних објеката на њима у складу са Законом о
јавним путевима.
Интерна акта ускладити са одредбама закона о
систему интерних финансијских контрола у јавном
сектору и доследно примјењивати донесена интерна
акта која се односе на успостављање и вођење
помоћних књига и признавање и евидентирање
имовине и обавеза у складу са важећим
рачуноводственим политикама.
У Општинској управи уаскладити коефицијенте за
начелнике одјељења у складу са одредбама Посебног
колективног уговора. У центру за социјални рад и
Установи за туризам и спорт ускладири
коефицијенте за важећим Посебним колективним
уговором за те области.
Усвојити одлуку о критеријумима за расподјелу
планираних средстава за подстицај запошљавања и
доследно је примјењивати, а неутрошена средства
Револвинг фонда користити на основу одлуке
Скупштине и ако су иста одобрена Буџетом општине.
Припремити и усвојити интерни акт у коме ће се
прописати крит,,форма извјештаја и неопходна
пратећа документација о утрошку грантова,како би
се извјештавање и контрола вршила у складу са тим.
Припремити и усвојити акт о правилима и
критеријумима за додјелу средстава за спорт у
складу са Законом о спорту и извршити
категоризацију спортова у складу са Правилником о
категоризацији спортова у РС.
Припремити и усвојити интерна акта и усвојити
критерије за расподјелу једнократних новчаних
помоћи у Општинској управи и у Центру за
социјални рад.
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31.12.2020.г.

Скупштина,Начелник
,начелници одјељења,

30.06.2020.г.

Начелник,начелници
одјељења,Одсјек за
буџет,

30.04.2020.г.

Начелник општине.
Директори Центра за
социјални рад и
Установе з туризам и
спорт.

30.04.2020.г.

Скупштина
Општине,начелник,
начелници одјељења,

30.04.2020.г.

Скупштина,
Начелник,начелници
одјељења,

31.03.2020.г.

Директор ЈУ за
туризам и спорт,

30.06.2020.г.

Скупштина,
Начелник,начелници
одјељења,

3..................................................................
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. став 2. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број
4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 20.02.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској цијени
стамбеног и пословног простора

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине новчане накнаде
члановима Одбора за жалбе („Службени гласник
општине Рудо“ број:5/14) у члану 2. став 1. износ од
„80,00 КМ“ мијења се износом од „150 КМ“ а износ од
„50,00 КМ“ мијења се износом од „100,00 КМ“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-6/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

5..................................................................
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се просјечна коначна
грађевинска цијена једног квадратног метра корисне
површине стамбеног и пословног простора на подручју
општине Рудо у 2019. години која служи као основица за
утврђивање накнаде за погодности уређења градског
грађевинског земљишта (у даљем тексту: рента) за 2020.
годину.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена једног
квадратног метра корисне површине стамбеног и
пословног простора на подручју општине Рудо у 2019.
години износи 520,00 KM.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени
стамбеног и пословног простора („Службени гласник
општине Рудо“, 1/19).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-3/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

4..................................................................
На основу члана 154.Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број:
97/16) и члана 36. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 4/17 и 8/17), Скупштина
општине Рудо, на сједници одржаној дана 20.02.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању висине новчане
накнаде члановима Одбора за жалбе

На основу члана 22. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16) и члана 36. Статута општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“,
број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 20.02.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О измјени и допуни Одлуке о комуналној накнади
Члан 1.
У Одлуци о комуналној накнади (“Службени
гласник општине Рудо“ број:11/15) у члану 6. табела са
износима коефицијената за обрачун комуналне накнаде
за стамбене објекте мијења се и гласи:
Зона
Вредност ком.накнаде у КМ/м2
IV зона
0,02
V зона
0,01
VI зона
0,005
Члан 2.
Члан 8.мијења се и гласи:
„Комунална накнада за:
а) производне објекте и помоћне просторе у
привреди (отворена стоваришта, тенде, гараже,
надстрешице и слично) плаћа се у висини 30% од
накнаде утврђене за пословне објекте у одређеној зони а
за друге помоћне просторе ван привреде (гаражни или
други помоћни простор) обрачунава се у висини од 20%
од утврђене накнаде у одређеној зони за стамбени
простор.
б) пословне просторе у функцији, чија корисна
површина прелази 800 м2, плаћа се у висини 50% од
накнаде утврђене за пословне објекте у одређеној зони а
за стамбени простор чија корисна површина прелази 100
м2 плаћа се у висини од 50% од накнаде утврђене за
стамбене објекте.
Члан 3.
У члану 11. став 2. новчани износ од „0,5 КМ“
мијења се износом „2,5 КМ“.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-7/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

7..................................................................
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, доноси

6..................................................................
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о додјели на привремено коришћење пословног
простора
Члан 1.
Пољопривредној задрузи „Увац-Рудо“ п.о. додјељује
се на привремено коришћење пословни простор у
приземљу зграде Мјесне заједнице Штрпци, укупне
корисне површине
70 м2, изграђен на парцели
означеној као к.ч.број 480/2, уписана у Лист
непокретности број 226 КО Штрпци, који је у
власништву општине Рудо.
Члан 2.
Објекат из члана 1. ове Одлуке додјељује се
Пољопривредној задрузи „Увац-Рудо“ у сврху покретања
производње у мини-сирани у оквиру Пројекта „Од
домаћег млијека до домаћег сира и кајмака и задовољног
купца“.
Члан 3.
Право привременог коришћења Пољопривредној
задрузи се додјељује на период од 10 година, без накнаде,
уз могућност продужења и уз обавезу да редовно
измирује трошкове за електричну енергију и комуналне
услуге, као и остале трошкове редовног одржавања
објекта.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да
закључи Уговор о додјели пословног простора на
привремено коришћење у складу са овом одлуком.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-4/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за уступање имовине
Члан 1.
Даје се сагласност Полиестер групи д.о.о. Прибој за
уступање на привремено кориштење дијела парцеле
означене као к.ч.број 4/1 КО Штрпци привредном
друштву „Дрво-комерц“ д.о.о. Рудо а у сврху изградње
објекта за производњу производа од дрвних сортимената.
Члан 2.
Имовина из члана 1. Одлуке може се уступити на
привремено кориштење до окончања парничног поступка
који се води пред Окружним привредним судом Источно
Сарајево под бројем: 61 0 Пс 000453 09 Пс и под истим
условима под којим је Одлуком СО Рудо број: 01-02237/15 од 16.09.2015. године дата Полиестер групи д.о.о.
Прибој.
Члан 3.
Привредно друштво Полиестер група д.о.о.
Прибој је дужно старати се о предметној имовини са
пажњом доброг привредника и након уступања исте, а
уступљена имовина може се користити само у сврху
покретања наведене производње.
Члан 4.
Обавезује се привредно друштво Полиестер
група д.о.о. Прибој да са привредним друштвом „Дрвокомерц“ д.о.о. Рудо закључи уговор о кориштењу
земљишта којим ће се прецизно одредити површина и
други услови кориштења истог и један примјерак достави
општини Рудо.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-5/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

8..................................................................
На основу члана 39. Закона 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 20.02.2020.
године, донијела је
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ОДЛУКУ
о престанку мандата ВД чланова Одбора за жалбе
општине Рудо
Члан 1.
Топаловић Зорану, Сташевић Славици и Лакић
Славку престаје мандат ВД чланова Одбора за жалбе
општине Рудо, због истека мандата и испуњености
услова за именовање нових чланова.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-8/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

9..................................................................
На основу члана 39. Закона локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“ број:
97/16), члана 155. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник општине Рудо“
број:97/16 и члана 36. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број 4/17), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 20.02.2020. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о именовању чланова Одбора за жалбе општине Рудо
Члан 1.
За чланова Одбора за жалбе општине Рудо на
мандатни период од четири године именују се:
1. Топаловић Зоран-предсједник
2. Сташевић Славица-члан
3. Танасковић Драган-члан
Члан 2.
Одбор за жалбе одлучује у другом степену о
жалбама учесника јавног конкурса у поступку
запошљавања у општинску управу, о жалбама које се
односе на статусна питања службеника, као и другим
жалбама утврђених Законом о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-9/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

10................................................................
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07,
109/12 и 44/16), и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је
О Д Л У К У
О разрјешењу директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо
Члан 1.
Лучић Илија из Рудог, разријешава се дужности
директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо, због истека
мандата.
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:
Директору ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо Лучић
Илији је истекао мандат 26.01.2019.године.
Одлуком Скупштине општине Рудо број:01-02275/19 од 25.12.2019.године расписан је конкурс за избор
и именовање директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо је спровела поступак по јавном конкурсу
у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03) и Комисији за избор и
именовања доставила Записник са састанка Комисије са
ранг листом кандидата.
Комисија за избор и именовање Скупштине
општине Рудо није имала примједби на проведени
поступак од стране Комисије за избор органа управљања
у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо.
Обзиром да је Лучић Илији истекао мандат, да је
спроведена процедура по конкурсу и да су испуњени
услови за именовање предложеног кандидата за
директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо то је Скупштина у
складу са чланом 18. Закона о систему јавних служби и
чланом 34. Статута општине Рудо одлучила како је
напред наведено.
Број:01-022-10/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

11................................................................
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07,
109/12 и 44/16), и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је
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О Д Л У К У
О именовању директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо
Члан 1.
Илија Лучић из Рудог, именује се за директора
ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо , на период од четири године.
Члан 2.
Именовани ће послове директора обављати без
ограничења овлашћења.
Члан 3.
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:01-02275/19 од 25.12.2019.године расписан је конкурс за избор
и именовање директора ЈУ ЦКПД „просвјета“ Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо је спровела поступак по јавном конкурсу
у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03) и Комисији за избор и
именовања доставила Записник са састанка Комисије са
ранг листом кандидата.
На достављеној ранг листи најбоље рангирани
кандидат је Илија Лучић из Рудог.
Комисија за избор и именовање Скупштине
општине Рудо нема примједби на проведени поступак од
стране Комисије за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо па је у складу са Пословником Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
бр.6/17) предложила Скупштини да за директора ЈУ
ЦКПД „Просвјета“ Рудо именује Илија Лучић.
Обзиром
да је спроведена процедура по
конкурсу и да су испуњени услови за именовање
предложеног кандидата за директора ЈУ ЦКПД
„Просвјета“ Рудо како то предвиђа Закон о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03), Закон
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ бр.68/07, 109/12 и 44/16) и Пословник
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ бр.6/17), то је Скупштина у складу са чланом 18.
Закона о систему јавних служби и чланом 36. Статута
општине Рудо одлучила како је напред наведено.
Број:01-022-11/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

12................................................................
На основу члана 16. став 6. i члана 32. stav 2.
Закона о јавним путевима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 89/13, 83/19) , члана 36. Статута
општине Рудо („Службени гласник Скупштине општине
Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 20.02.2020. године, донијела је
ПРОГРАМ
одржавања улица, локалних и некатегорисаних
путева на подручју општине Рудо у 2020. години
I – УВОД
Одјељење за привреду, финансије, просторно
уређење и инспекцијске послове општине Рудо је
надлежни орган јединице локалне
самоуправе за
управљање
и
повјеравање
послова
грађења,
реконструкције, одржавања и заштите локалних путева,
улица у насељу и путних објеката на њима.
Одржавање и заштита јавних путева спроводи се
у складу са прописима о јавним путевима, уређењу
простора и грађењу, безбједности саобраћаја на
путевима, заштити животне средине, правилником о
одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и
путних објеката, стандардима, техничким условима,
спецификацијом и нормама којима се уређују питања
одржавања и заштите јавних путева. Законом о јавним
путевима („Службени гласник Републике Српске“,број:
89/13, 83/19), Правилником о одржавању, рехабилитацији
и заштити јавних путева и објеката („Службени гласник
Републике Српске“ број: 6/15) и
Одлуком о
разврставању
путева на подручју општине Рудо (
„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/12)
дефинисано је одржавање јавних путева и објеката,
обављање сталног надзора над стањем јавних путева и
објеката, начин и услови обављања надзорне службе као
и услови које мора да испуњава извођач који се бави
одржавањем и заштитом јавних путева и објеката.
Наведеним прописима дефинисано је одржавање
јавних путева извођењем радова редовног и ванредног
одржавања путева и објеката којима се континуирано
обезбјеђује саобраћај и чува употребна вриједност пута.
Одржавање путева чини скуп мјера и радњи које се
обављају током цијеле године на истим, укључујући и
све објекте и инсталације са сврхом одржавања
проходности и техничке исправности пута и сигурности
саобраћаја на њима.
Улице, локални и некатегорисани путеви су
добра у општој употреби, у државном власништву и од
интереса за општину Рудо. Из године у годину, улажу се
значајна финансијска средства у изградњи локалних
путева на подручју општине Рудо, као и неопходна
средства у одржавању постојећих локалних путних
праваца. Циљеви одржавања путева су: спречавање
пропадања путева, омогућавање сигурног саобраћаја,
смањење трошкова корисника добрим стањем путева,
довођење путева у пројектовано стање.
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Радови редовног одржавања путева могу бити:
- поправка коловоза, трупа пута, потпорних и
обложених зидова
- уклањање одроњеног материјала и чишћење
коловоза и објеката за одводњу
- одржавање банкина, косина насипа, усјека и
засјека
- одржавање објеката на путевима, опреме и
инсталација
- израда и постављање хоризонталне и вертикалне
сигнализације, свјетлосно-сигурносних уређаја,
замјена, поправка и уклањање оштећене и
непотребне саобраћајне сигнализације и опреме
пута
- кошење траве и одржавање зелених површина и
засада у путном појасу
- одржавање потребне прегледности пута и ознака
у путном појасу
- чишћење снијега и леда са коловоза и посипање
сољу с циљем спречавања поледице
- мањи захвати на обнављању, замјени и ојачању
дотрајалих коловоза
- мањи захвати на ојачању и замјени пропуста,
потпорних и обложених зидова и заштита
челичних конструкција од корозије
- мањи захвати на уграђивању ивичњака и изради
пјешачких стаза
- мањи захвати на санирању клизишта и одрона
- набавку
и
постављање
ливено-жељезних
сливничких решетки, набавка и уградња ливеножељезних поклопаца и нивелисање постојећих
шахтовских поклопаца и сливничких решетки
- обављање и других послова којима се осигурава
сталан, несметан и сигуран саобраћај на
путевима. Радови редовног одржавања врше се
према приоритетима, захтјевима грађана и МЗ.
Радови ванредног одржавања јавних путева су
обимнији радови а обухватају: обнављање, замјену и
ојачање дотрајалих коловоза, ојачања и замјене пропуста
и мањих мостова, обнове потпорних зидова, уграђивања
ивичњака и израда пјешачких стаза, санирања клизишта
и одрона. Радови ванредног одржавања су радови који се
изводе у путном појасу и могу се изводити само на
основу техничке документације.
На градским улицама и асфалтираним путевима
вршиће се санација ударних рупа, банкина, пропуста и
одводних
канала,
хоризонтална
и
вертикална
сигнализација. На неасфалтираним путевима вршиће се
насипање и санација ударних рупа, санација пропуста и
одводних канала, изравнање коловоза, те вертикална
сигнализација. Поправка ударних рупа, оштећења и
других изразито опасних мјеста на коловозу обављају се
употребом материјала који одговара постојећем
коловозу.
Сви јавни путеви морају се одржавати у таквом
стању које омогућава вршење трајног, безбједног и
несметаног саобраћаја за које су путеви намијењени, као
и одржавање путева и путних објеката у зимским
условима.
Обим, врста, вриједност и динамика извођења
радова на одржавању јавних путева утврђују се у складу

са планираним буџетским средствима и Програмом
одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева
који усваја Скупштина општине Рудо.
Програм одржавања
улица, локалних и
некатегорисаних путева
садржи план
љетњег
одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева и
план
зимског одржавања
улица, локалних и
некатегорисаних путева. Период редовног одржавања
путева траје од 15.03.2020.-15.11.2020. године, а период
зимског одржавања путева траје од 15.11.2020. године до
15.03.2021. године.
Приоритет у изградњи, реконструкцији и
одржавању путева одређује се искључиво према
категоризацији и важности путног правца (Одлука о
разврставању путева на подручју општине Рудо), као и
општем стању путног правца како би исти задовољио
прописане услове за одвијање саобраћаја.

-

Путну мрежу коју одржава Општина Рудо чине :
улице у насељу,
локални путеви,
некатегорисани путеви и
остали некатегорисани путеви( шумски, пољски,
путеви на насипима од поплава , прилазни...).

II- ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА
Материјали који се употребљавају за одржавање
јавних путева морају у цјелости одговарати важећим
техничким прописима и стандардима, односно за
одржавање асфалтних коловоза морају се употребљавати
материјали од којих су изграђени коловози, а за оправку
оштећених
дијелова
шљунчаног,
туцаничког,
макадамског или земљаног коловоза употребљавају се
туцаник, камена ситнеж, шљунак и камена дробина.
Шљунак мора одговарати техничким прописима
и
стандардима, а камена дробина мора да садржи камени
материјал различитих величина зрна, са максималном
величином зрна до 60 мм и глиновитих примјеса до 5%.
Гдје је год то могуће треба предвидјети и користити
материјале из локалних позајмишта, уколико својим
квалитетом и саставом одговарају прописаној намјени.
Неопходно је одржавати објекте за одвођење
површинских вода (канали, пропусти, постављање
ивичњака, нивелација оштећених коловоза, скидње
надраслих банкина, а све у циљу скидања кишнице са
коловоза), односно мора се обезбједити нормално
прихватање истих и одвођење до реципијената, као и
редовно кошење траве и уклањање растиња у заштитном
појасу пута, до 1 м од ивице коловоза. Објекти на
путевима морају се одржавати како би се обезбједило
нормално и безбједно одвијање саобраћаја на путу.
Извођачи радова на одржавању путева биће
изабрани у складу са Законом о јавним набавкама, са
којима ће Начелник општине склопити посебно уговор у
складу са овом одлуком и другим законском прописима.
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III - ОДРЖАВАЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Општина Рудо нема урађен
Пројекат
хоризонталне и вертикалне сигнализације и то
представља велики проблем за прописно постављање и
редовно одржавање саобраћајне сигнализације. У
наредном периоду потребно је приступити изради истог
и планирати средства у Буџету.
Саобраћајна сигнализација (хоризонтална и
вертикална) и опрема пута мора бити уочљива и
функционална.
Радови на одржавању вертикалне саобраћајне
сигнализације обухватају :
- постављање знакова који недостају на путевима,
- замјену дотрајалих и порушених знакова,
- постављање одговарајућих знакова у случају
било каквих промјена на путу.
Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне
сигнализације подразумијевају одржавање уздужних,
попречних, те осталих ознака на коловозу.
Сви радови на одржавању како вертикалне, тако
и хоризонталне саобраћајне сигнализације врше се у
складу са указаним потребама и средствима предвиђеним
буџетом Општине Рудо за 2020. годину, а на приједлог
Савјета за безбједност саобраћаја, скупштинског тијела
формираног за ову област.
За одржавање хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације планирана су средства у
износу од 1.500 КМ и иста подразумјевају набавку и
уградњу саобраћајних знакова и поцинчаних стубова и
исцртавање хоризонталне сигнализације.
IV- ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ
Зимски период одржавања путева траје од 15.
новембра текуће до 15. марта наредне године, а под
одржавањем се подразумјева:
- уклањање снијега са коловоза и путних
објеката и неутралисање поледице на истом,
- спречавање стварања поледице на коловозу
и тротоарима,
- посипање залеђених и засњежених коловоза
абразивним и другим материјалима.
Чишћење улица у граду вршиће Добровољно
ватрогасно друштво Рудо а локалних и некатегорисаних
путева СЗГР“ Марко“ с.п. Бајић Нада која је изабрана у
складу са Законом о јавним набавкама.
Ручно уклањање снијега и леда са тротоара,
стаза, степеништа, Трга слободе, јавних паркинга и
посипање улица сољу одговорно је КП „ Услуга“ Рудо
којем је повјерено и вршење послова одржавања јавних
зелених површина.
Посипање залеђених дијелова улица сољу
вршиће се према следећем приоритету:
- Улица Ђ.Д.Д.Михаиловића,
- Соколовића улица,
- Бакаревића улица,
- Улица вожда карађорђа Петровића,
Светосавска улица,
- Прилазни пут из правца Орфице,

-

Улица Милоша Обилића
Улица цара Душана,
Улица видовданска,
Дио улице краља Петра I ослободиоца,
Улица палих српских бораца,
Улица Милоша Видаковића, а друге улице
посипаће се по захтјеву овлаштеног
органа.

Буџетом општине Рудо је планирано 1.000,00
КМ за набавку соли и посипање улица сољу.
Извођач радова зимског одржавања путева
обавезан је започети са чишћењем снијега када висина
снијега на коловозу достигне висину од 7 цм. У случају
сусњежице, ледене кише и настанка поледице извођач на
радовима одржавања путева мора одмах реаговати са
одговарајућим начином посипања и отклањања леда.
Зимско одржавање путева одвија се по доле
наведеним приоритетима одржавања путних праваца и
то:
 Улице првог реда:
Улица Ђ.Д.Д. Михаиловића, Улица вожда Карађорђа
Петровића, Улица светосавска, Улица крагујевачка,
Улица краља Петра I ослободиоца, , Улица палих
српских бораца, Улица цара Душана, Улица Милоша
Обилића, Улица видовданска,
 Улице другог реда
Улица Милоша Видаковића,Улица проте Славка
Поповића,
Улица
романијска,
Улица
Степе
Степановића,Улица 12. јули, Улица индустријска, Улица
гојавска ( до гробља),
Улица др. Чалића, Улица
пребидолска, Улица Росуље.
 путеви првог реда
локални путеви: локални пут
Миоче-МокронозиПрибој, локални путни правац Рудо-Ресићи-Николићи
(до капеле), локални пут Рудо-Старо Рудо-Б. Ријека (од
моста до мјесне заједнице), Соколовићи-ДуговјечГаочићи-Паштан Брдо,
дио локалног пута ЈелићиТрнавци-Оскоруша (до гробља Трнавци), локални путни
правац Штрпца-Бјелушине-Бован (до Бјелушина ), путни
правац Омарине-Цвркоте, локални пут Увац (рег. пут)Књегиња-Плема, дио локалног пута Рудо-Кула (ГојаваЦикотско Поље), дио локалног пута Доња СтрмицаСтргачина-Бијељевине (Д.Стрмица-Стргачина, центар
МЗ).
 путеви другог реда:
некатегорисани путеви:
Росуље-резервоар ЗоваIIНоваковићи, Росуље-Пребидоли(до скретања кући
Лончаревић Мирослава), Росуље-Пребидоли-Г.Цикоти (
до гробља), Обрвена (рег.
пут)-црква Соколовићи,
Борановићи-Цикотско Поље ( црква-бивша жељ.
станица), Кула-Митровићи (500 метара), дио локалног
пута Трнавци-Оскоруша (гробље-школа и огранак према
манастиру Грађеник ), Увац-насеље Гајеви (од рег. пута
до локалног пута према Племи), Увац (насеље Расадник),
Мокронози
граница-Поповићи-Јеремићи,
ШтрпцаМарића Лука-жељезничка
станица, Околишта-Бован
(Ћуповићи), Околишта-Ћировићи-Лаловићи-Околишта,
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Штрпца-Д.Рјека-црква-Околишта,
Зминица-Зубач,
Цвркоти-Ђуровићи, Цвркоте-Божовићи-Раковићи, Бијело
Брдо-Дивљака, Бијело Брдо-Црква-Јањићи (гробље),
Микавице-Арсићи, Будимлија-Видаковићи и крак за
Арсиће, Мраморине-Анђићи, Милановићи-Даниловићи (
рег. пут-Ђукановићи и рег.пут-Милановићи), СетиховоГривин.
 Путеви трећег реда:
Сви остали путни правци на подручју општине Рудо који
служе у сврху прилаза за најмање пет домаћинстава. За
путне правце трећег реда приоритета, стараће се
мјештани – грађани и остали субјекти који исте користе
уз помоћ општинског штаба цивилне заштите (помоћ у
гориву, механизацији и сл.).
За зимско одржавање путних праваца првог и
другог реда приоритета задужен је извођач одабран у
складу са Законом о јавним набавкама. Уговор са
изабраним извођачем потписује се на период од 01.01. 31.12. текуће године.
V- ЉЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ
Радови на љетњем одржавању улица, локалних
и некатегорисаних путева вршиће се у периоду прољећејесен.
Љетни радови пре свега обухватају:
- уклањање растиња и траве у заштитном
појасу пута 1 м од ивице коловоза,
- прочишћавање и одржавање канала и
пропуста,
- санација (крпљење) ударних рупа на
асфалтном коловозу,
- нивелисање постојећих шахтовских
поклопаца и сливничких решетки
- застирање (насипање) макадамске подлоге са
машинским извлачењем или са ручним
равњањем,
- одржавање путне сигнализације.
Средства за љетно одржавање путева у 2020.
години биће распоређена на одржавање улица, локалних
и некатегорисаних путева ( асфалтних и макадамских).
Одјељење за привреду, финансије, просторно
уређење и инспекцијске послове, као надлежни орган
јединице локалне самоуправе, у складу са „ Правилником
о поступању по захтјевима за одржавање локалних и
некатегорисанијх
путева“
( „Службени гласник
општине Рудо“, број: 9/19), а након приспјелих захтјева
од стране мјесних заједница, формираће комисију која ће
извршити обилазак путева,
сачинити приједлог
потребних количина за насипање макадамских путева и
приоритете.
Приликом одабира путева који ће се санирати
приоритети ће се бирати према следећим критеријумима:
а) степен оштећења пута;
б) број корисника тог путног правца;
ц) близина , угроженост одн. немогућност кориштења
објекaта од јавног интереса ;
д) учешће (финансијско или друго) мјештана у санацији
путног правца.

У 2020. години планирано је на градским
улицама извршити:
-поправку и изградњу оштећених тротоара и ударних
рупа
(тротоар испред Развојне банке и наспрам
старог хотела......................................................1.200,00 КМ
-уградња сливне решетке и чишћење банкине
(раскрсница-мост)..............................................1.300,00 КМ
-саобраћајна
сигнализација
(хоризонтална
и
вертикална).........................................................1500,00 КМ
-проширивање, насипање и равнање локалних и
некатегорисаних
макадамских
путева...............................................................13.500,00 KM.
Одржавање локалних и некатегорисаних путева
(насипање, гредисање, прочишћавање, чишћење канала
за одводњу воде, израда пропуста, ивичњака, ригола,
уређење банкина и сл.) вршиће добављач изабран по
одредбама Закона о јавним набавкама.
Уклањање растиња и траве у заштитном појасу
улица у граду, као и прочишћавање и одржавање канала
и сливних решетки, врши КП „Услуга“ Рудо у складу са
Програмом одржавања заједничке комуналне потрошње
за 2020.годину.
VI - РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Према буџету општине Рудо за 2020. годину
планирана су следећа средства и то:
1. за одржавање локалних и некатегорисаних путева у
зимском периоду предвиђена су средства у износу
од....................................... 12.000,00 КМ (конто 412812)
2. за одржавање улица, локалних и некатегорисаних
путева и саобраћајне сигнализације предвиђена су
средства у износу од........15.000,00 КМ ( конто 412520)
3. поправку и изградњу оштећених тротоара и ударних
рупа, уградња сливне решетке и чишћење
банкина...............................2.500,00 КМ ( конто 511 200)
Укупно: 29.500, 00 КМ
Уколико у току године, због елементарних
непогода, дође до знатних оштећења путева, неопходно
је у буџету (уколико остварење буде позитивно)
обезбиједити додатна средства за санацију истих.
Општински штаб цивилне заштите као и остали,
који у склопу своје дјелатности обављају неку дужност у
вези са овим Програмом, дужни су поступати по истом.
Број:01-013-13/20
Датум:20.фебруар 2019.године
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13...........................................................................................................................................
На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/11 и 100/17) , члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник Скупштине општине Рудо“, број 4/17 и 8/17),
члана 6. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 7/14),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 20.02.2020. године, донијела је
ПРОГРАМ
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2020.
ГОДИНУ


УВОД
У складу са одредбама Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/11 и 100/17), Скупштина општине обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности које спадају у
дјелатности од посебног друштвеног интереса.
У складу са одредбама члана 21. Закона о комуналним дјелатностима постоји обавеза израде и усвајања
Програма обављања наведених дјелатности , па је на основу истог, а у складу са чланом 6. Одлуке о комуналном реду
на подручју општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 7/14), сачињен овај Програм.
Програмом обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње у 2020. години утврђује се:
- Обим и квалитет одржавања појединих комуналних објеката и уређаја и обављање комуналних услуга
Висина потребних средстава за реализацију програма и распоред средстава за сваку дјелатност посебно
и по намјенама
- Мјере за спровођење програма.
 ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
- Одржавање чистоће на јавним површинама,
- Одвођење атмосферских и других вода са јавних површина,
- Одржавање јавних површина,
- Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу,
- Одржавање јавне расвјете,
- Обављање хигијеничарске службе
- Обављање услуга декорације градског насеља за вријеме значајних догађаја,
- Одржавање споменика,
- Дјелатности зоохигијене.
 СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње
обезбјеђују се из :
- комуналних накнада,
- дијела накнада за коришћење добара од општег интереса,
- дијела пореза прихода од пореза на непокретности,
- дијела накнаде за дате концесије.
I - ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ
1.1 Чишћење градских улица путем ручног метења, као и пражњење уличних корпи и одвоз до најближе посуде за
смеће вршиће се у зависности од зона у којима се улица налази.
Чишћење саобраћајних површина у граду вршиће радници КП “Услуга“ Рудо.
Седмични распоред чишћења улица које се налазе у ужем центру града чисте се према следећем распореду:
Редни Улица
П У С Ч П m2
∑m2
Јединична цијена
број
са ПДВ-ом КМ/м2
1.
Трг слободе
+
+ + + + 1330 6650
0,010
2.
Соколовића улица
+
+ + + + 213
1065
0,010
3.
Бакаревића улица
+
+ + + + 214
1070
0,010
4.
Ђ.Д.Д. Михајловића
+
+
4270 8540
0,010
5.
Улица палих српских бораца
+
+
2024 4048
0,010
6.
Улица вожда Карађорђа Петровића
+
+ 3012 6024
0,010
7.
Улица Милоша Обилића
+
+ +
1364 4092
0,010
8.
Улица цара Душана
+
+
2530 5060
0,010
9.
Улица краља Петра I ослободиоца, до цркве
+ + + + 1727 6908
0,010
10.
Дјечије игралиште –порта+
+
+ 300
900
0,010
Укупна површина 44357м2 * 0,010 КМ= 443,57 КМ

„Службени гласник општине Рудо” број 2/20

26.02.2020.

Страна

12

Улице које се чисте једном седмично
Редни
Улица
П У С Ч П
број
1.
Улица видовданска
+
2.
Улица крагујевачка
+
3.
Улица светосавска
+
4.
Улица Милоша Видаковића
+
5.
Улица проте Славка Поповића
+
6.
Улица Први мај
+
7.
Улица 12. Јули
+
Укупно: 7439 m2 x 0,010 КМ/m2 = 74,39 КМ

m2
678
2970
405
1364
1282
240
500

Јединична цијена
са ПДВ-ом КМ/м2
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010

Планиране услуге трају од 01.04.2020. до 30.11. 2020. године односно 35 седмица.
Годишњи план износи 517,96 КМ x 35 седмица = 18.128,60 КМ
1.2. Пражњење уличних корпи са сакупљањем смећа у зимском периоду дуж улица и то у периоду од 01.01.2020. до
31.03.2020. године и од 01.12.2020. до 31.12.2020. године односно 18 седмица.
Укупна површина за чишћење је 50 896 m2.
Годишњи план износи 50 896 m2 x 0,005 КМ x 18 = 4. 580,64 КМ
УКУПНО: 18.128,60 КМ + 4. 580,64 КМ = 22.709,24 КМ
II - ПРАЊЕ АСФАЛТНИХ ПОВРШИНА
Прање улица у градском насељу Рудо вршиће се цистерном за воду или преко хидраната , зависно од
економичности. Прање саобраћајних површина вршиће се у периоду од 15.04. 2020. до 30.11. 2020. године ако то
временски услови дозвољавају (температура ваздуха изнад 5°Ц). Прање улица вршиће КП „Услуга“ Рудо и
радници Ватрогасног друштва, гдје не постоје хидранти.
Напомена: Прање саобраћајних површина вршити по потреби, без обзира на локацију улице и категорију. Надлежни
општински орган ће оцијенити степен запрљаности улица и дати налог за прање .
Назив улице

Површина
m2

Трг слободе
Соколовића улица
Бакаревића улица
Улица Милоша Обилића
Улица вожда Карађорђа П.
Улица Ђ.Д.Д. Михаиловића
Улица краља Петра И осл. (од Милоша В. до ул. Росуље)
Улица палих српских бораца ( до пијаце)
Улица цара Душана
Улица проте Славка Поповића
Улица крагујевачка, од шк. до ул. Росуље
Улица Росуље
Светосавска улица
Улица видовданска
Улица Први мај
Улица романијска
Степе Степановића
12. јули
Прилазни пут из правца Орфице

1330
213
214
1364
3012
4270
2645
2024
2530
1282
2970
909
405
678
240
770
858
500
1323

Број
прања

Укупно
m2

3
3990
3
639
3
642
3
4092
3
9036
3
12810
3
7935
2
4048
3
7590
2
2564
2
5940
2
1818
3
1215
3
2034
2
480
2
1540
2
1716
2
1000
2
2646
Укупно: 71.735 m2

Јединична
цијена са ПДВом КМ/m2
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Годишњи план износи 71.735 m2 x 0,04 КМ = 2.869,40 КМ
III- ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
У току године вршиће се поправка оштећених улица, тротоара, ивичњака. Процјена и обим ових послова
вршиће се према налогу општинског органа а посебно ће се уговором регулисати накнада за извођење радова.
Чишћење уличних сливника вршити два пута годишње ( април, октобар) са одвозом отпада и чишћењем
околне површине
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Улица вожда Карађорђа Петровића ........1 ком
Улица краља Петра I ослободиоца ........ 3 ком
Улица крагујевачка .....................................1 ком
Милоша Видаковића ...................................2 ком
Милоша Обилића .........................................1 ком
Улица цара Душана .......................................1 ком
УКУПНО .........................................................9 ком
Чишћење уличних сливника 9 ком x 2 пута x 12 КМ = 216,00 КМ
-

IV- ЗИМСКО ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Под зимском службом подразумјевају се радови неопходни за одржавање проходности улица, тротоара,
тргова, мостова и локалних и некатегорисаних путева у МЗ када снијежни покривач достигне висину преко 7 цм.
Чишћење улица у граду вршиће Добровољно ватрогасно друштво Рудо а локалних и некатегорисаних путева
правно лице или предузетник који је изабран у складу са Законом о јавним набавкама.
Ручно уклањање снијега и леда са тротоара, стаза, степеништа, Трга слободе, јавних паркинга и посипање
улица сољу одговорно је правно лице којем је повјерено вршење послова одржавања јавних зелених површина.
Планом одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева одређени су приоритети, редослијед и и
начин уклањања снијега и леда са јавних површина.
Посипање улица сољу вршиће се према следећем приоритету:
- Улица Ђ.Д.Д.Михаиловића,
- Соколовића улица,
- Бакаревића улица,
- Улица вожда карађорђа Петровића,
- Прилазни пут,
- Улица Милоша Обилића
- Улица цара Душана,
- Дио улице краља Петра I ослободиоца
Улица палих српских бораца,
- Улица Милоша Видаковића, а друге улице посипаће се по захтјеву овлаштеног органа.
Зимско чишћење улица и путева ............. .......12.000,00 КМ
Чишћење тротоара трга и степеништа ..............1.000,00 КМ
Посипање улица сољу .............................................400,00 КМ
Набавка соли за посипање..................................... 600,00 КМ
УКУПНО:
14.000,00 КМ
V- ПРОЉЕТНО И ЈЕСЕЊЕ ИЗГРАБЉИВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Прољећно и јесење изграбљивање зелених површина врши се на следећим површинама :
Површина
Јединична цијена са
m2
ПДВ-ом КМ/m2
Градски парк
2049
0,06
Парк изнад старог хотела
292
0,06
Дуж улице Д.Д. Михаиловића
4695
0,06
Дуж улице В.К.Петровића
3498
0,06
Дуж улице Милоша Обилића
1841
0,06
Дуж Улице цара Душана
2885
0,06
Дуж Улице краља Петра I
738
0,06
Улица крагујевачка, до школског игралишта
1952
0,06
Прилазни пут из правца Орфице
350
0,06
УКУПНО
18.300
Јединична цијена изграбљивања зелених површина износи 0,06 КМ/m2 , те је
18300 m2 x 0,06 КМ/m2 x 2 пута = 2.196,00 КМ
VI - ОДВОЗ КРУПНОГ И КАБАСТОГ ОТПАДА
Одвоз крупног и кабастог отпада са цијелог подручја општине гдје се врши организовани одвоз комуналног
отпада вршиће се два пута годишње ( по указаној потреби) што ће наложити орган управе.
Паушално.............................................. 800,00 КМ
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Одвоз комуналног отпада са дивљих депонија поред путних праваца на подручју општине Рудо ( по налогу
општинског органа)
Паушално.............................................. 1200,00 КМ
УКУПНО:
2.000,00 КМ
VII - КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ
Кошење зелених површина, одвожење траве, орезивање нараслог корова и растиња и окопавање садница и
дрвећа врши се два пута годишње ( по указаној потреби и више) на следећим површинама:
- Градски парк....... ..........................................................................2049 m2
- Парк изнад старог хотела.............................................................. 292 m2
- Дуж улице Д.Д.Михаиловића..................................................... 4395 m2
- Дуж улице В. К. Петровића.........................................................3238 m2
- Дуж улица Милоша Обилића......................................................1841 m2
- Дуж Улице цара Душана.............................................................2885 m2
- Дуж Улице краља Петра I осл. до цркве................................. 738 m2
- Почетак Улице крагујевачке, до школског игралишта..... 1952 m2
- Површина око старе школе..........................................................560 м2
- Прилазни пут из правца Орфице.................................................350 m2
- Партизанско гробље........................................................................320 m2
УКУПНО: 18620 m2 x 0,10 КМ/m2 x 2 = 3.724, 00 КМ
VIII - ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА
Сјечу болесних стабала дрвореда са одвозом отпада и обликовање крошњи стабала радити у периоду априлмај прије вегетације, а све по потреби и налогу надлежног органа.
Паушално : ..........................500,00 КМ
IX - НАБАВКА ЦВИЈЕЋА И ОДРЖАВАЊЕ
У току године, у мјесецу априлу , вршиће се набавка и сађење цвијећа у жардињере на тргу , као и њихово
копање, залијевање и одржавање.
Паушално............................500,00 КМ
X - ОБНАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ КЛУПА, КОНТЕЈНЕРА, КОРПИ ЗА СМЕЋЕ
У току године вршиће се замјена постојећих оштећених парковских клупа и постављење нових у
парковима и дуж улица, као и обнова корпи за отпатке и поправка уличних контејнера.
Паушално...........................1.000,00 КМ
XI - ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ПЛОЧА
У току године вршиће се одржавање споменика Прве пролетерске, споменика борцима отаџбинског рата и
спомен плоче на улазу у град. Одржавање подразумијева уклањање маховине, прање, освјежавање слова и
чишћење простора око спомен плоче.
Паушално.............................1.000,00 КМ
XII - ОДРЖАВАЊЕ НЕУРЕЂЕНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Под неуређеним површинама подразумјевају се површине:
- Површина изнад зграда на Јаковљевића бријегу ................... 6134 m2
- Сточна пијаца...................................................................................7091 m2
Површина испод Орфице...............................................................456 m2
Путни појас у Улици индустријској, према Полимци и
површина, поред Јахорина осигурања .........................................600 m2
Укупна површина .................................................................................14281 m2
Под уређењем се подразумијева кошење једном годишње и сакупљање отпада два пута годишње.
УКУПНО: 14281 m2 x 0,09 КМ/m2= 1.285,29 КМ
Напомена: Послове на чишћењу зелених површина, кошење и уклањање траве, одржавање дрвореда, набавка цвијећа
и одржавање, замјена и одржавање парковских клупа, одржавање споменика, одвоз смећа и друго вршиће радници
К.П.“Услуга“ Рудо.
XIII - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Под појмом одржавања јавне расвјете подразумјева се управљање и одржавање објеката и уређаја јавне
расвјете што укључује и подмиривање трошкова електричне енергије за освјетљење јавних површина, улица и
центара насељених мјеста.
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Послови одржавања јавне расвјете, сходно Уговору о реконструкцији и одржавању јавне расвјете кроз модел
финансирања из уштеде ел. енергије, вршиће предузеће „Елнос“ д.о.о. Бања Лука, а послови замјене свјетиљки (које
нису обухваћене претходним уговором), осигурача, пригушница, каблова и осталог потрошног материјала повјериће
се физичком лицу са којим ће општински орган потписати уговор.
Код јавне расвјете планирано је:
- трошкови одржавања јавне расвјете, што подразумјева замјену сијалица, осигурача, пригушница,
каблова
и осталог
потрошног материјала
, као
и
остало
одржавање јавних
површина................................................................................................... 3.000,00 КМ
- трошкови утрошка електричне енергије за рад јавне расвјете....16.000,00 КМ
УКУПНО: 19.000,00 КМ
XIV- ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈА
Дјелатности зоохигијене обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња
(кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и ветеринарска
заштита, еутаназија старих животиња и сигурно уклањање животињских лешева на површине одређене за ту
намјену ( сточна гробља) и санацију терена, као и управљање објектима за смјештај животиња. Ове послове вршиће
даваоц кафилеријских услуга са којим општина склопи уговор.
Послови дератизације извршиће се у складу са Програмом систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју општине Рудо за 2020. годину, реалним потребама и планираним средствима у буџету
општине за текућу годину, а извођач ће бити изабран у складу са Законом о јавним набавкама.
УКУПНО: 10.000,00 КМ
XV - УРЕЂЕЊЕ И ДЕКОРАЦИЈА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА
Приликом државних, општинских и вјерских празника, те одређених манифестација потребно је извршити
уређење и декорисање насељеног мјеста. Врста украса, начин и мјесто постављања одредиће надлежни општински
орган, а текст на паноима одредиће Одбор за прославу манифестације.
УКУПНО: 2.000,00 КМ
XVI - УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ НА МАЛО
Пијацом на мало ( зелена пијаца) газдује КП “Услуга“ Рудо и оно је дужно да одржава простор пијаце са
свим инвентаром, у складу са санитарним и другим прописима који регулишу ову област.
XVII – ИЗВОР СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Средства за реализацију овог програма обезбједиће се из средстава прикупљених од наплаћених комуналних
накнада која се обрачунава и наплаћује у складу са Одлуком о комуналној накнади ( „Службени гласник Скупштине
општине Рудо“ број: 11/15 ) и редовних прихода у буџету општине Рудо за 2020. годину.
У 2020. години неће се вршити обрачун и наплата комуналне накнаде за стамбене објекте предвиђене чланом
6. став 1. тачка 1. Одлуке о комуналној накнади.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Зимско чишћење улица и путева ................................................................12.000,00 КМ
Одржавање и уређивање јавних зелених површина, чишћење
и прање јавних саобраћајних површина у граду..................................40.000,00 КМ
Трошкови јавне расвјете ...............................................................................16.000,00 КМ
Трошкови одржавања јавне расвјете и осталих јавних површина.....3.000, 00 КМ
Дјелатност зоохигијене и дератизација ..................................................10.000,00 КМ
Уређење и декорација насељеног мјеста......................................................2.000,00 КМ
УКУПНО:....................................83.000,00 КМ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
прихода и расхода за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње за 2019. годину
I – ПРИХОДИ
1. Приходи од комуналне накнаде за 2020. годину........................................................7.000,00 КМ ( Конто712461)
2. Приходи од пореза на непокретност ( дио)................................................................10.000,00 КМ ( Конто714112)
3. Средства од комуналне таксе на фирму, накнаде за коришћење грађ. Земљишта
и од осталих непореских прихода из Буџета општине за 2020.годину,
.......................................................................................................... 66.000,00 КМ ( Конто 722312, 722412, 729124)
УКУПНО: ............83.000,00 КМ
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II – РАСХОДИ
1.Трошкови одржавања јавних површина.....................................................................40.000,00 КМ ( Конто 412813)
2.Трошкови јавне расвјете ..............................................................................................16.000,00 КМ ( Конто 412814)
3. Трошкови одржавања јавне расвјете и осталих јавних површина ...........................3.000,00 КМ ( Конто 412819)
4.Трошкови зоохигијене и дератизације..... .................................................................10.000,00 КМ ( Конто 412223)
5.Услуге зимске службе .................................................................................................12.000,00 КМ ( Конто 412812)
6.Уређење и декорација насељеног мјеста......................................................................2.000,00 КМ ( Конто 412943)
УКУПНO:..........83.000,00 КМ
У циљу реализације Програма, Начелник општине ће склопити Уговоре о пружању заједничке комуналне
потрошње са КП „Услуга“ Рудо и свим изабраним извођачима радова за обављање горе наведених дјелатности.
Споразумом ће се дефинисати међусобне обавезе, квалитет обављања услуга, начин контроле, плаћања и друго.
Надзор над спровођењем овог програма ће вршити комунална полиција и друга надлежна инспекција,
стручно-технички надзор, те друга лица.
Извршење послова из овог програма пратиће Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове Општинске управе Рудо.
Број:01-013-12/20
Датум: 20. фебруара 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

...............................................................................................................................................
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На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о провођењу Програма
цивилне заштите за 2019.годину и Програма рада за
2020.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о провођењу Програма
цивилне заштите за 2019.годину и Програма рада за
2020.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-14/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.
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На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Сугерише се начелнику општине да за плаћање
свих издатака и обавеза које су усвојеним буџетом
општине Рудо за 2020.годину дата у надлежност ЈУ
Центар за социјални рад Рудо а која по закону нису у
надлежности ове установе, изврши реалокацију
потребног износа на општинску управу како би се могле
извршити исплате на законит начин.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-15/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.
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На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О давању сагласности на План рада и Финансијски
план ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо и Програма
мјера на заштити здравља становништва за
2020.годину
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Члан 1.
Даје се сагласност на План рада и Финансијски
план ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо и Програм
мјера на заштити здравља становништва за 2020.годину.

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

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

Број:01-013-5/20
Датум:20.фебруар 2019.године

Број:01-013-2/20
Датум:20.фебруар 2019.године
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 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План рада и Финансијски
план ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 2020.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на План рада и Финансијски
план ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 2020.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

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 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План рада и Финансијски
план ЈУ Народна библиотека „Манојло Илић “ Рудо
за 2020.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на План рада и Финансијски
план ЈУ Народна библиотека „Манојло Илић“ Рудо за
2020.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-11/20
Датум:20.фебруар 2019.године

Број:01-013-10/20
Датум:20.фебруар 2019.године
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 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План рада и Финансијски
план Јавне установе за туризам и спорт Рудо за
2020.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на План рада и Финансијски
план Јавне установе за туризам и спорт Рудо за
2020.годину.

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 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План рада и Финансијски
план ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2020.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на План рада и Финансијски
план ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2020.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
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Број:01-013-1/20
Датум:20.фебруар 2019.године
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 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План рада и Финансијски
план КП „Услуга“ а.д. Рудо за 2020.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на План рада и Финансијски
план КП „Услуга“ а.д. Рудо за 2020.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-3/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

22................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
20.02.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План рада и Финансијски
план ЈП Информативни центар Рудо за 2020.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на План рада и Финансијски
план ЈП Информативни центар Рудо за 2020.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-4/20
Датум:20.фебруар 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.28. Плана јавних
набавки за 2020. годину, за набавку услуга „Ревизија
пројекта електификације-Бишевићи“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 600,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
расходи за остале стручне услуге, економски код 412799.
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: 02-404-4/20
Датум: 30.01.2020.год.

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.10 Плана јавних
набавки за 2020. годину, за набавку роба: „Набавка и
монтажа опреме за мини сирану“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 34.500,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
издаци за набавку постројења и остале опреме,
економски код 511397 и из донације Финансијског
механизма који је додјељен од стране ИРБ-а за пројекат
„Од домаћег млијека до сира и кајмака и задовољног
купца“.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
конкуренстког поступка јавне набавке и е-аукције.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-2/20
Датум: 23.01.2020.год.

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

3....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:

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

2....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.6 Плана јавних
набавки за 2020. годину, за набавку услуга „Превоз
ученика на подручју општине Рудо у 2020. години“.
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II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 10.200,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке су обезбјеђена у
Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке текуће
помоћи ученицима - превоз ђака, економски код 416124 и
суфинасирањем од стране Министарства просвјете и
културе РС.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
преговарачког поступка без објаве обавјештење о
набавци, члан 23. став 1. тачка б) Закона о јавним
набавкама. Критериј за додјелу уговора је најнижа
цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-1/20
Датум: 13.01.2020.год.

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: 02-404-79/19
Датум:30.12.2019.год.

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

6....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

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

4....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.26. Привременог
плана јавних набавки за 2020. годину за набавку услуге
„Услуга рушења и уклањања објекта смјештеног у Улици
Палих Српских бораца и Цара Душана у Рудом“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 3.420,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке биће
обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2020. годину са
ставке издаци остали непоменути расходи, економски
код 412999.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
директног споразума. Критериј за додјелу уговора је
најнижа цијена.

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.9 Привременог плана
јавних набавки за 2020. годину, за набавку роба „Набавка
промотивног материјала за Нову годину“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 1.580,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке биће
обезбјеђена су Буџету општине Рудо за 2020. годину са
ставке расходи по основу репрезентације у земљи,
економски код 412941.
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: 02-404-78/19
Датум: 25.12.2019.год.
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7....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:

јавних набавки за 2020. годину, за набавку роба:
„Набавка канцеларијског и компјутерског материјала у
2020. години“.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 6.410,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке ће бити
обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2020. годину са
ставки расходи расходи за канцеларијски материјал,
економски код 412319 и расходи за компјутерски
материјал, економски код 412311.

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.25. Привременог
плана јавних набавки за 2020. годину за набавку услуге
„Услуга уклањања бесправно започетог објекта“.

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

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 2.050,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке биће
обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2020. годину са
ставке издаци остали непоменути расходи, економски
код 412999.
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: 02-404-77/20
Датум: 23.12.2020.год.

IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02020-17/17 од 12.04.2017.год.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-76/20
Датум: 23.12.2020.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, 36/19), 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:

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

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

8....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.3. привременог плана

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.23. Привременог
плана јавних набавки за 2020. годину за набавку услуге
„Снимање ситуације за пројектовање реконструкције
дијела локалног пута Росуље-Пребидоли-Горњи Цикоти
и израда пројекта реконстриусаног дијела пута“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 700,00 КМ.

„Службени гласник општине Рудо” број 2/20
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Средства за реализацију ове набавке биће
обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2020. годину са
ставке
издаци
за
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и адаптацију, економски код 511222.

IV
За спровођење поступка набавке задужен је
Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко
праћење развоја, јавне набавке и инвестиције.

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

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

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: 02-404-75/19
Датум: 18.12.2019.год.

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

Број: 02-404-74/19
Датум: 18.12.2019.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, 36/19), 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:

10..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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:

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 1.24. Привремног плана
јавних набавки за 2020. годину за набавку услуге
„Спремање и послуживање хране и пића за обиљежавање
22. децембра“ .
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 1.710,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке биће
обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2020. годину, са
ставке расходи по основу организиције пријема,
манифестација исл., економски код 412943.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
директног споразума. Критериј за додјелу уговора је
најнижа цијена.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I
У поступку јавне набавке, путем директног
споразума, а који се односи на „Ревизију пројекта
електрификације-Бишевићи“ понуду је доставио следећи
понуђач:
1. „К-ПРОЈЕКТ“ ДОО Источно Сарајево, на
износ од 600,00 КМ без ПДВ-а, односно
702,00 КМ са ПДВ-ом;
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда „К-ПРОЈЕКТ“ ДОО Источно
Сарајево, испуњава све услове у складу са тендерском
документацијом и да се са понуђачем „К-ПРОЈЕКТ“
ДОО Источно Сарајево, 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: 02-404-4/20
Датум: 03.02.2020.год.

„Службени гласник општине Рудо” број 2/20

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р
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ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

12..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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 директног
споразума, а који се односи на „Услуга рушења и
уклањања објекта смјештеног у Улици Палих Српских
бораца и Цара Душана у Рудом“понуду је доставио
следећи понуђач:
1. „СИЛА“ ДОО Рудо, на износ од 4.000,00 КМ без
ПДВ-а, односно 4.680,00 КМ са ПДВ-ом;
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа

I
У поступку јавне набавке, путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци, а који се
односи на услуге „Превоз ученика на подручју општине
Рудо у 2020“, на преговоре је позван Извршилац услуге
„ИНТУРС“ ДОО Рудо.
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након разматрања понуде и завршених
преговора утврђено је да је понуђач „ИНТУРС“ ДОО
Рудо сагласан да настави да врши услугу превоза
ученика у периоду од 20.01.-28.02.2020.године по цијени
по којој је вршио услугу превоза и у 2019.години,
односно 340,00 КМ без ПДВ-а тј. 397,80 КМ са ПДВ-ом
по аутодану и да се са истим приступи закључењу
Уговора.
III
Записник о преговарању број 02-404-1/20 од
15.01.2020.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
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-1/20
Датум: 15.01.2020.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, 36/19), 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:

цијена.
Након отварања и прегледа понуде
утврђено је да приспјела понуда „СИЛА“ ДОО
РУДО, испуњава све услове у складу са
тендерском документацијом и да се 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“ и на веб страници општине Рудо.
Број: 02-404-79/19
Датум: 31.12.2019.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, 36/19), 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 „Набавка промотивног
материјала за Нову годину“ понуду је доставио следећи
понуђач:
1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 1.579,49 КМ
без ПДВ-а, односно 1.848,00 КМ са ПДВ-ом;

„Службени гласник општине Рудо” број 2/20

II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
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Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све
услове у складу са тендерском документацијом и да се са
понуђачем 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“ и на веб страници општине Рудо.
Број: 02-404-78/19
Датум: 26.12.2019.год.

Број: 02-404-77/19
Датум: 25.12.2019.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, 36/19), 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

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, 36/19), 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 „Услугу уклањања
бесправно започетог објекта“ понуду је доставио следећи
понуђач:
1.„С.А.П.“ ДОО Ново Горажде, на износ од
2.040,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.386,80 КМ са
ПДВ-ом;
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда „САП“ ДОО Ново Горажде,
испуњава све услове у складу са тендерском
документацијом и да се са понуђачем „САП“ ДОО Ново
Горажде, 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“ и на веб страници општине Рудо.

I
У поступку јавне набавке, путем конкурентског
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр:
245-7-1-65-3-29/19 од 27.12.2019.год., а који се односи на
„Набавку канцеларијског и компјутерског материјала у
2020. години“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ЗТР „НАПРЕДАК“ РУДО на износ од
5.700,16 КМ без ПДВ-а, односно 6.669,19
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 ЗТР
„НАПРЕДАК“ РУДО, приступи закључивању оквирног
споразума.
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02404-76/19 од 13.01.2020.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“ и веб страници општине Рудо.
ПРИЛОГ: Записник о прегледу и оцјени понуда
број: 02-404-76/19 од 13.01.2020.године
Број: 02-404-76/19
Датум: 13.01.2020.год.
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УР „АКОВАЦ“ Рудо, на износ од 2.200,00
КМ без ПДВ-а
Извршилац није обвезник ПДВ-а.
1.

17..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), 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 „Снимање
ситуације за пројектовање реконструкције дијела
локалног пута Росуље-Пребидоли-Горњи Цикоти и
израда пројекта реконструисаног дијела пута“, понуду је
доставио следећи понуђач:
1. „ГЕОНОВО“ ДОО Источно Ново Сарајево, на
износ 700,00 КМ без ПДВ-а, односно 819,00 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 у складу са
тендерском документацијом и да се са понуђачем
„ГЕОНОВО“ ДОО Источно Сарајево, приступи
закључивању уговора.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у “Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 02-404-75/19
Датум: 23.12.2019.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, 36/19), 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

II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде, утврђено је
да приспјела понуда испуњава све услове у складу са
тендерском документацијом и да се са понуђачем УР
„Аковац“ Рудо, приступи закључивању Уговора.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо“ и на веб страници општине Рудо.
Број: 02-404-74/19
Датум: 19.12.2019.год.

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

19..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 17. 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 доношењу плана јавних набавки за 2020. годину

I
Доноси се план јавних набавки за буџетску календарску 2020 годину.
II
Саставни дио ове одлуке је план јавних набавки
за 2020. годину.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
доношењем и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“ и веб страници општине Рудо.
IV
Доношењем Одлуке о плану јавних набавки za
2020.годину, Одлука о привременом плану јавних
набавки бр. 02-404-65/19 од 18.11.2019. године се ставља
ван снаге.
Број: 02-404-80/19
Датум: 31.12.2019.год.

У поступку јавне набавке, путем директног
споразума, а који се односи на услугу „Спремање и
послуживање хране и пића за обиљежавање 22.
децембра“ понуду је доставио слиједећи понуђач:
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
ОПШТИНА РУДО
Р.
бр.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА ЈРНЈ

ПРОЦИЈЕЊ.
ВРИЈЕДНОСТ

ПЛАНИРАН
А БРУТО
ВРИЈ.

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВ. ДАТУМ
ПОКРЕ.ПОСТ.

ОКВ.ДАТУМ
ЗАКЉ.УГОВ

ИЗВОР ФИНАНСИР.

НАПОМЕНА

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1.

УСЛУГЕ
5.555,00

6.500,00

Директни
споразум

Буџет
412211

13.675,00

16.000,00

Конкурентски
захтјев

Буџет
412814

Изузеће по
члану 10. ЗЈН

Вода и канализација

3.420,00

4.000,00

Директни
споразум

Буџет 412221,
412222,412815

Изузеће по
члану 10. ЗЈН

1.4.

Услуге кафилерије

3.420,00

4.000,00

Директни
споразум

март,
2020

април,
2020

Буџет
412223

1.5.

Услуге дератизације

5.130,00

6.000,00

Директни
споразум

март,
2020

април,
2020

Буџет
412223

1.1

Електрична енергија

1.2

Јавна расвјета

1.3.

1.6.

Превоз ученика

90923000-3

60140000-1

53.000,00

62.000,00

Отворени
поступак

новембар,
2019

децембар, 2019

Буџет
416124, МП РС

1.7.

Услуге репрезентације

1.840,00

2.150,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412941

1.8.

Комуникационе услуге

15.385,00

18.000,00

Конкурентски
захтјев

01.01.2020.

31.12.2020.

Буџет
412230

1.9.

Текуће одржавање службених
аутомобила

1.710,00

2.000,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412530

1.10.

Текуће одржавање канцеларијске
опреме

427,00

500,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412530

1.11.

Текуће одржавање компјутерске
опреме

1.282,00

1.500,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412530

1.12.

Осигурање и регистрација
службених аутомобила

1.282,00

1.500,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412721
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Дјелим.се.фина
н.
од. стр.Мин.
Просвјете РС
Е-АУКЦИЈА

1.282,00

1.500,00

Директни
споразум

фебруар,
2020

март,
2020

Буџет
412725

Услуге одржавања рачунарских
програма

8.547,00

10.000,00

Конкурентски
захтјев

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412770

1.15.

Расходи за прославу дана општине

5.560,00

6.500,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412943

1.16.

Расходи за новогодишње кићење
града

1.710,00

2.000,00

Директни
споразум

децембар,
2019

децембар, 2019

Буџет
412943

1.17.

Остали расходи репрезентације

2.110,00

2.470,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412943

1.18.

Одржавање јавних површина

34.188,00

40.000,00

Конкурентски
захтјев

01.01.2020.

31.12.2020.

Буџет
412813

1.19.

Одржавање јавне расвјете

855,00

1.000,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412819

1.20.

Услуге санације и чишћења у
случају елементарне непогоде и
штете

5.128,00

6.000,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
416126

1.21.

Одржавање локалних путева

45112310-1

12.820,00

15.000,00

Конкурентски
захтјев

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412520

79110000-8

12.000,00

14.040,00

Анекс дио Б

новембар,
2019

децембар, 2019

Буџет
419113

700,00

820,00

Директни
споразум

децембар,
2019

децембар, 2019

Буџет
511222

1.710,00

2.000,00

Директни
споразум

децембар,
2019

децембар, 2019

Буџет
412943

2.050,00

2.400,00

Директни
споразум

децембар,
2019

децембар, 2019

Буџет
412999

3.420,00

4.000,00

Директни
споразум

децембар,
2019

децембар, 2019

Буџет
412999

1.13.

Осигурање запослених

1.14.

1.22.

1.23.

1.24.
1.25.
1.26.

Адвокатске услуге за потребе
општине Рудо
Снимање ситуације за пројектовање
реконструкције дијела локалног
пута Росуље-Пребидоли-Горњи
Цикоти и израда пројекта
реконстриусаног дијела пута
Спремање и послуживање хране и
пића за обиљежавање 22. децембра
Услуга уклањања бесправно
започетог објекта
Услуга рушења и уклањања објекта
смјештеног у Улици Палих Српских
бораца и Цара Душана у Рудом

6000000-0
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Е-АУКЦИЈА

1.27.

Геодетске услуге

1.28.

Ревизија пројекта електрификацијеБишевићи

2.735,00

3.200,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
415245

600,00

702,00

Директни
споразум

јануар,
2020

фебруар,
2020

Буџет
412799

201.541,00

235.782,00

855,00

1.000,00

Директни
споразум

септембар,
2020

октобар,
2020

Буџет
412215

09135000-4

11.110,00

13.000,00

Конкурентски
захтјев

мај,
2020

јун,
2020

Буџет
412216

Е-АУКЦИЈА

30200000-1
30192000-1

6.410,00

7.500,00

Конкурентски
захтјев

новембар
2019

децембар, 2019

Буџет
412311

Е-АУКЦИЈА

1.710,00

2.000,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412330

УКУПНО:
2.
2.1.
2.2.

РОБЕ

Набавка огревног дрвета
Набавка лож уља

2.3.

Набавка канцеларијског и
компјутерског материјала

2.5.

Стручна литература и часописи

2.6.

Материјал за одржавање хигијене

855,00

1.000,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412320

2.7.

Материјал за потребе цивилне
заштите

855,00

1.000,00

Директни
споразум

по потреби,
2020

по потреби,
2020

Буџет
412443

2.8.

Набавка горива

8.547,00

10.000,00

Конкурентски
захтјев

новембар,
2019

децембар, 2019

Буџет
412630

2.9.

Набавка промотивног материјала за
Нову годину

1.580,00

1.850,00

Директни
споразум

децембар,
2019

децембар, 2019

2.10.

Набавка и монтажа опреме за мини
сирану

35.000,00

40.950,00

Конкурентски
захтјев

јануар,
2020

фебруар,
2020

2.11

Дизајн и штампа етикета

900,00

1.053,00

Директни
споразум

март,
2020

април,
2020

09130000-9
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Буџет
412941
Буџет 511397 и из
донације
Финансијског
механизма од
ИРБ-а
Буџет 412731и из
донације
Финансијског
механизма од ИРБ-а

Е-АУКЦИЈА

2.12.

Дизајн и штампа постера

200,00

234,00

Директни
споразум

2.13.

Набавка амбалаже за сир

1.000,00

1.170,00

Директни
споразум

69.922,00

80.757,00

УКУПНО:
3.

3.1.

март,
2020

април
2020

март,
2020

април,
2020

Буџет 412731 и из
донације
Финансијског
механизма од ИРБ-а
Буџет 516144 и из
донације
Финансијског
механизма од ИРБ-а

РАДОВИ

Изградња, инвестиционо
одржавање, зграда, објеката,
набaвка опреме исл.

УКУПНО:

354.632,00

414.920,00

354.632,00

414.920,00
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Набавка се
покреће након
усвајања плана
капиталних
инвестиција за
2020. годину

20..................................................................
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17 и 8/17) , рјешавајући по молби за новчану помоћ
Удружења гардиста 1.гардијске моторизоване бригаде
ВРС , Начелник општине Рудо , д о н о с и:
О Д Л У К У
о одобравању средстава
I
Удружењу гардиста 1.гардијске моторизоване
бригаде ВРС, одобравају се новчана средства, у износу
од 300,00 КМ , на име помоћи за планиране активности
овог удружења (израда монографије , спомен чесме,
помоћ породицама погинулих гардиста и сл).

II
Наведена средства , из средстава буџета општине
Рудо, са позиције „буџетска резерва“, уплатити на рачун
овог удружења бр.562-008-81546039-60-НЛБ банка,
филијала Требиње.
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: 02-40-3/20
Датум:28.01.2020.год.

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

21.........................................................................................................................................
На основу члана 64.Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(Службени гласник Републике Српске бр.97/16), Начелник општине Рудо
д о н о с и:
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РУДО ЗА 2020-у ГОДИНУ
I
Планом запошљавања у Општинској управи Рудо(у даљем тексту : план) , за 2020-у годину,утврђује се стање
систематизованих радних мјеста, број непопуњених радних мјеста у складу са Правилником о
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Рудо и потребан број нових радника.
План се доноси водећи рачуна о потребама за недостајућим кадровима у организационим јединицама и
расположивим средствима у Буџету општине Рудо.
II
Утврђује се стање систематизованих радних мјеста на дан 31.12.2019.године, број мјеста која су непопуњена
и планира пријем потребног броја радника на одређено вријеме, како слиједи:

ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА

Одсјек за стручне
послове СО-е и
Начелника општине
Одјељење за општу
управу и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије,простор.уређење и инсп.послове

Стање
систематизовани
х радних мјеста
на неодређено
вријеме

Стање
систематизован
их радних
мјеста на
одређено
вријеме

Непопуњен
а радна
мјеста

4

1

-

11

-

15

1
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Планиран
број
службеника за
пријем на
неодређено
вријеме
1 ( због
одласка
једног
службеника у
пензију)
1 ( због
одласка
једног
службеника у
пензију)

26.02.2020.

Планиран број
службеника за
пријем на одређено
вријеме
1 приправник(ВСС180 или 240 ЕЦТС
или еквивалент)
1 приправник(ВСС180 или 240 ЕЦТС
или еквивалент)
1 приправник(ВСС180 или 240 ЕЦТС
или еквивалент)
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III
Пријем на одређено вријеме , осим планираног пријема приправника, извршиће се само из разлога
утврђених чланом 61.став 1.тч.1.,2.,4.и 5.Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (Службени гласник Републике Српске бр.97/16 ).
IV
Уколико се околности промијене у смислу измјене Одлуке о буџету општине Рудо за 2020-у годину, увођења
нових надлежности или повјеравања послова,усклађивања броја запослених у смислу чл.66.и 67.Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр.97/16 и 36/19), извршиће се измјене и допуне овог плана.
V
Овај план ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-123-1/20
Датум: 15.01.2020.год.

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

.............................................................................................................................................
22..................................................................
Начелник општине Рудо ,на основу чл. 67. став
1. алинеја 5.и 88.Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо бр. 4/17 и 8/17) а по захтјеву за
помоћ Синдикалне организације радника органа управе
Рудо , д о н о с и:
О Д Л У К У
о додјели новчане помоћи

I
Синдикалној организацији радника органа
управе Рудо , одобравају се новчана средства, у износу
од 660,00 КМ, на име помоћи за редовне активности ове
организације у 2020-ој години.
II
Наведена средства , са позиције “ остале помоћи
411-419“ , уплатити на рачун Синдикалне организације
радника органа управе Рудо, бр. 562-006-8123570460НЛБ банка.
III
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-022-12/20
Датум: 21.02.2020.год.

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

23..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 49. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13
пречишћени текст) Начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава ЈУ Центар
за социјални рад Рудо, за мјесец децембар 2019. године
(организациони код 0 080 300), у износу од 22.300,00 КМ,
са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених
износ од 5.450,00 КМ, са конта 412200 – Расходи по
основу утрошка електричне енергије, комуналних и
комуникационих услуга износ од 700,00 КМ, са конта
412700 – Расходи за стручне услуге износ од 150,00 КМ и
са конта 416300 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне
заштите износ од 16.000,00 КМ на конто 412600 –
Расходи по основу путовања и смјештаја износ од 700,00
КМ, на конто 412900 – Остали некласификовани расходи
износ од 150,00 КМ и на конто 416100 – Дознаке
грађанима које се исплаћују из буџета Ребулике, општина
и градова износ од 21.450,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за буџет.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број: 02-403-1-24/19
Датум: 31.12.2019.год.

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

24..................................................................
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
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26.02.2020.
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ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава ЈУ ЦКПД
„Просвјети“ Рудо, за мјесец децембар 2019. године
(организациони код 0 080 500), у износу од 2.956,00 КМ,
са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених
износ од 2.046,00 КМ и са конта 411200 – Расходи за
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених износ од 910,00 КМ на конто 411300 –
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме
боловања износ од 806,00 КМ, 412200 – Расходи по
основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих
и транспортних услуга износ од 1.240,00 КМ и на конто
412900 – Остали некласификовани расходи износ од
910,00 КМ.
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: 02-403-1-23/19
Датум: 31.12.2019.год.

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

25..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута општине Рудо
– пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“
број: 5/13 и 3/14) Начелник општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Јавној
установи за туризам и спорт, за мјесец децембар 2019.
године (организациони код 0 080 930), у износу од
1.022,00 КМ, са конта 411100 – Расходи за бруто плате
запослених износ од 22,00 КМ и са конта 412754 –
Расходи за услуге овјере и верификације износ од
1.000,00 КМ на конто 412539 – Расходи за остале услуге
и материјал за текуће поправке и одржавање опреме
износ од 22,00 КМ и на конто 511225 – Издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
спортско – рекреативних објеката износ од 1.000,00 КМ.
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: 02-403-1-22/19
Датум: 31.12.2019.год.

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

26..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута
општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Општинској
управи Рудо, за мјесец децембар 2019. године
(организациони код 0 080 130), у износу од 110.466,00
КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката износ од 92.016,00 КМ, са конта 411100 –
Расходи за бруто плате запослених износ од 5.200,00 КМ
и са организационог кода 9 999 999 Трезор Општине
Рудо са конта 372200 – Буџетска резерва износ од
13.250,00 КМ на конто 411200 – Расходи за бруто
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
износ од 3.600,00 КМ, на конто 411300 – Расходи за
накнаду плата запослених за вријеме боловања износ од
1.600,00 КМ, на конто 415200 – Грантови у земљи износ
од 90.500,00 КМ, на конто 416100 – Дознаке грађанима
које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова износ од 13.250,00 КМ, на конто 419100 –
Расходи по судским рјешењима износ од 220,00 КМ, на
конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда
и објеката износ од 246,00 КМ, на конто 511300 – Издаци
за набавку постројења и опреме износ од 464,00 КМ, на
конто 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара износ од 216,00 КМ и на
организациони код 0 080 200 Мјесне заједнице на конто
412211 – Расходи по основу утрошка електричне енергије
износ од 370,00 КМ.
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- 1-21/19
Датум: 31.12.2019.год.

„Службени гласник општине Рудо” број 2/20

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

26.02.2020.
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27..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута
општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава ЈУ
Средњошколски центар „Рудо“, за мјесец децембар
2019. године (организациони код 0 815 075), у износу од
9.650,00 КМ, са конта 511300 – Издаци за набавку
постројења и опреме износ од 9.650,00 КМ на конто
511200 - Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адапацију зграда и објеката износ од
9.650,00 КМ.
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: 02-403-1-25/19
Датум: 31.12.2019.год.

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

28..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута
општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Општинској
управи Рудо, за мјесец фебруар 2020. године
(организациони код 0 080 130), у износу од 23.574,00
КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката износ од 2.574,00 КМ на конто 513113 – Издаци
за прибављање осталог грађевинског земљишта износ од
2.574,00 КМ (куповина земљишта за зграду колективног
становања) и по закључку СО-е Рудо број: 01-013-15/20
од 20.02.2020. године са ЈУ Центар за социјални рад
Рудо (организациони код 0 080 300) са конто 416100 –
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова износ од 21.000,00 КМ на
Општинску управу Рудо (организациони код 0 080 130)

на конто 416100 - Дознаке грађанима које се исплаћују
из буџета Републике, општина и градова износ од
21.000,00 КМ (416124 – текуће помоћи ученицима и
студентима износ од 15.000,00 КМ и 416129 –
Субвенција превоза Рудо – Фоча износ од 6.000,00 КМ).
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- 1/20
Датум: 25.02.2020.год.

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

29..................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
97/16), члана 67. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17), Одлуке о
усвајању Стратегије развоја општине Рудо за период
2018-2027 („Службени гласник општине Рудо“, број:
12/18) Начелник општине Рудо, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању Плана имплементације и индикативног
финансијског оквира за период 2020-2022
I
Одобрава
се
План
имплементације
и
индикативни финансијски оквир за период 2020-2022 (у
даљем тексту: План имплементације).
II
Укупна планирана средства за реализацију
пројеката/мјера за период 2019-2021 износе: 10.240.136
КМ од чега је из планирано финансирање из буџета
општине у износу од 5.578.842 КМ , а из осталих извора
4.661.294 КМ.
III
План имплементације из члана 1. ове одлуке
налази се у прилогу и чини њен саставни дио.
IV
Одсјек за планирање и управљање развојем је
одговоран за обезбјеђивање функционалне електронске
евиденије и праћење реализације стратешких пројеката,
као и извјештавање о реализацији Плана имплементације.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-022-13/20
Датум: 24.02.2020.год.
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С А Д Р Ж А Ј:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Одлука о висини накнаде за трошкове уређења град. грађ. и осталог грађавинског земљишта,
1/1
Одлука о усвајању Плана отклањања неправилности утврђених у извјештају Главне службе за
ревизију јавног сектора за општину Рудо за период 01.01.-31.12.2018.године,
2/2
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени стамбеног простора,
3/5
Одлука о измјени одлуке о утврђивању висине новчане накнаде члановима Одбора за жалбе,
4/5
Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним накнадама,
5/5
Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора,
6/5
Одлука о давању сагласности за уступање имовине,
7/5
Одлука о разрјешењу ВД чланова Одбора за жалбе општине Рудо,
8/6
Одлука о именовању чланова Одбора за жалбе општине Рудо,
9/7
Одлука о разрјешењу директора ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо,
10/7
Одлука о именовању директора ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо,
11/8
Програм одржавања улица, локалних и некат.путева на подручју опш. Рудо,
12/8
Програм обављања комуналних дјелат. заједничке ком. потрошње за 2020. г,
13/12
Закључак о усвајању Извјештаја о провођењу Програма ЦЗ за 2019. Г. и Програм рада за 2020. г,
14/17
Закључак о приједлогу извршења реалокације,
15/17
Закључак о усвајању Плана рада и Финансијског плана ЈЗУ ДЗ„Др Стојана и Љубица“ Рудо и
Програм мјера на заштити здравља становништва у општини Рудо за 2020. годину,
16/17
Закључак о усвајању Програма рада и Фин. плана ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 2020. г,
17/18
Закључак о усвајању Програма рада и Фин. плана Јавне установе за туризам и спорт Рудо за 2020.г., 18/18
Закључак о усвајању Програма рада и Фин. плана ЈУ Н. библиотека „Манојло Илић“ Рудо за 2020.г, 19/18
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2020. г, 20/18
Закључак о усвајању Програма рада и Финансијског плана КП „Услуга“ а.д. Рудо за 2020. годину, 21/19
Закључак о усвајању Програма рада и Фина. плана ЈП Информативни центар. Рудо за 2020. годину, 22/19

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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.
27.
28.

Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2020.годину
Одлука о одобравању средстава
План запошљавања у општинској управи за 2020-у годину
Одлука о додјели новчане помоћи
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о одобравању Плана имплементације и индикативног финан.оквира за пер.2020-2022
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