СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XXIV

Рудо, 11. јун 2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1..................................................................
На основу 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 09.06.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о ослобађању од плаћања комуналне таксе за
истицање пословног имена и закупнине јавних
површина и пословног простора
Члан 1.
Овом одлуком дефинишу се услови и начин
остваривања права на ослобађање од плаћања комуналне
таксе на истицање пословног имена и закупнине јавних
површина и пословног простора привредним субјектима
погођеним кризом изазваном вирусом корона, поступак
одобравања и потребна документа.
Члан 2.
Право на ослобађање од плаћања комуналне
таксе за истицање пословног имена и закупнине јавних
површина и пословног простора имају привредни
субјекти чије је сједиште или пословна јединица на
територији општине Рудо а којима је актима Републичког
штаба за ванредне ситуације и Општинског штаба за
ванредне ситуације било забрањено, ограничено или
отежано обављање дјелатности.
Ослобађање од плаћања се односи на мјесец
март, април и мај 2020. године.
Списак дјелатности и врсте пословних субјеката
којима је био забрањен, ограничен или отежан рад,
припремиће Одјељење за привреду, финансије,
просторно уређење и инспекцијске послове.
Члан 3.
Општина Рудо ће путем Званичне интернет
странице објавити Јавни позив привредним субјектима за
ослобађање од плаћања комуналне таксе на истицање
пословног имена и закупнине јавних површина и
пословног простора.

Број 5

Право на ослобађање од плаћања комуналне
таксе, односно закупа јавне површине и пословног
простора, привредни субјекти остварују подношењем
захтјева Одјељењу за привреду, финансије, просторно
уређење и инспекцијске послове.
Уз захтјев, привредна друштва достављају
Обавјештење о разврставању пословних субјеката по
дјелатностима које издаје АПИФ а за самосталне
предузетнике претежна дјелатност ће се утврдити увидом
у службене евиденције.
Члан 4.
Одјељењe за привреду, финансије, просторно
уређење и инспекцијске послове, доноси Рјешење о
ослобађању од плаћања комуналне таксе за истицање
пословног имена, односно Рјешење о ослобађању од
плаћања закупа јавних површина, односно пословног
простора.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-022-25/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

2..................................................................
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
09.06.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О допуни Одлуке о закупу пословних простора у
власништву општине
Члан 1.
У Одлуци о закупу пословних простора у
власништву општине („Службени гласник општине
Рудо“ број:7/14) у члану 5. став 2. иза ријечи „Начелник
општине, а“ додају се ријечи „на основу одлуке
Скупштине општине или“.
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Члан 2.
У члану 7. ставу 1. иза ријечи „по м2“ додају се
ријечи „и која предвиђа запошљавање већег броја
радника“.
Члан 3.
У члану 12.иза става 1.додаје се нови став који
гласи:
„Скупштина општине може у посебним
случајевима одредити висину закупнине другачије него
што је предвиђено у предходном ставу.“
Члан 4.
У члану 15. став 4. иза ријечи „године“ додају се
ријечи „ а може се, на основу посебне одлуке Скупштине
општине, закључити и на дужи период“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-27/20
Датум: 09. Јун 2020.године

Члан 1.
Одобравају се средства за набавку уџбеника за
све ученике од трећег до петог разреда који похађају
основну школу са сједиштем на подручју општине Рудо
за школску 2020/2021 годину.
Члан 2.
Средства за ове намјене обезбиједиће се из
буџета општине Рудо - са ставке 416 124 „текуће помоћи
ђацима и студентима“, и иста ће бити дозначена
основним школама које су дужне спровести поступак
набавке уџбеника.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-24/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

3..................................................................
На основу члана 7. Закона о комуналним таксама
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 4/12),члана
39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута
oпштине Рудо („Службени гласник oпштине Рудо “,
брoj:4/17, 8/17), Скупштина општине Рудо , на сједници
одржаној 09.06.2020. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О стављању ван снаге Одлуке о допуни Одлуке о
комуналним таксама
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о допуни Одлуке о
комуналним таксама број 01-022-77/18 од 19 новембра
2018.године („Службени гласник општине Рудо“
број:11/18).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Рудо.
Број:01-022-23/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ОДЛУКУ
о набавци уџбеника

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

4..................................................................
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
09.06.2020. године, донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

5..................................................................
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
09.06.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О провођењу јавног позива за давање у закуп
земљишта и објеката дијела бившег складишта „Цар
Душан“ Рудо,
Члан 1.
Неперспективна војна имовина-дио бившег
складишта „Цар Душан“ Рудо која је Одлуком Владе
Републике
Српске
број:04/1-012-2-1398/18
од
30.05.2018.године пренијета у посјед и својину општини
Рудо а која се састоји од три магацина минско
експлозивних средстава (магацини 19, 20 и 21) бруто
грађевинске површине 1206,84 м2 са припадајућим
земљиштем ће се дати у закуп заинтерсованом правном
или физичком лицу у сврху покретања привредних
дјелтаности и отварање нових радних мјеста.
Члан 2.
Предметна имовина ће се дати у закуп на основу
јавног огласа путем прикупљања писмених понуда који
ће расписати Начелник општине у складу са Одлуком о
закупу пословних простора у власништву општине.
Члан 3.
Период закупа предметне имовине је 10 година
са почетном мјесечном цијеном од 0,50 КМ /м2
магацинског простора .
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Поред висине закупнине параметар за одбир
приспјелих понуда биће и број радника који се планирају
запослити.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:01-022-28/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

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
09.06.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о учешћу општине у Другој фази пројекта „Јачање
улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“
Члан 1.
Одобрава се учешће општине Рудо у другој фази
пројекта“Јачање улоге мјесних заједница у Босни и
Херцеговини“ чија је имплементација у периоду 20202024 година, а који се реализује у партнерству са
Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) и
мјесним заједницама са простора општине Рудо.
Члан 2.
Учешће општине Рудо чини
подршка пројекту у износу од 101.000 КМ.

финансијска

Члан 3.
Средства за ове намјене обезбједиће се из буџета
општине Рудо, планираним за финансирање капиталних
инвестиција по годинама у складу са динамиком
пројекта.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник
општине Рудо.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-31/20
Датум: 09. Јун 2020.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
09.06.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о додјели на привремено коришћење земљишта
Члан 1.
Управи
гробља
„Мокронози“
Мокронози
додјељује се на привремено коришћење, без накнаде,
земљиште површине 300 м2, што чини дио парцеле
означене са к.ч.број 1050/1, уписана у посједовни лист
број 182 КО Миоче, који је у власништву општине Рудо а
на којој је изграђена капела за мјесно гробље Мокронози.
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове Одлуке додјељује се
Управи гробља „Мокронози“ Мокронози у сврху
коришћења раније изграђене капеле за мјесно гробље
Мокронози од стране мјештана села Мокронози.
Члан 3.
Право привременог коришћења Управи гробља
„Мокронози“ Мокронози се додјељује на период од 10
година, без накнаде, уз могућност продужења.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да
закључи Уговор о додјели земљишта 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:01-022-22/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

8..................................................................
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
09.06.2020. године, доноси
О Д Л У К У
о додјели земљишта на привремено коришћење
Члан 1.
Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ М.П. а.д.
Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, ради
постављања СТС-Б 20 (10)/0,4 КВ
Пазаље 2 са
припадајућим радним и заштитним уземљењем у насељу
Пазаље, додјељује се на привремено
коришћење
земљиште у површини од 3 м2
непосредно уз пут
Бјељевине-Пазаље на парцели означеној са к.ч. број
1787/2, у нарави некатегорисани пут КО Пазаље.
Члан 2.
Право привременог коришћења додјељује се на
период од 10 година, без
накнаде, уз могућност
продужења уговореног рока.
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Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да закључи
уговор о додјели земљишта на привремено коришћење у
складу са овом одлуком.

Члан 4.
Средства ће бити дозначена након потписивања
уговора, једнократно или у ратама, у складу с приливом
буџетских средстава Општине.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 5.
(1) Апликанти којима су додијељена средства
дужни су доставити наративни и финансијски завршни
извјештај, односно периодични извјештај, што зависи од
дужине трајања пројекта и висине додијељених
средстава.
(2) Рокови за достављање извјештаја биће
утврђени у Уговору.

Број:01-022-21/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

9..................................................................
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 12. Одлуке о начину одабира пројеката
невладиних/непрофитних
организација
по
ЛОД
методологији („Службени гласник општине Рудо“, број:
5/18 и 10/19), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној 09.06.2020.године, доноси:
ОДЛУКУ
о финансирању пројекта удружења грађана из буџета
општине Рудо
Члан 1.
Из средстава буџета општине Рудо за 2020.
годину – буџетска ставка 4152 „Грантови у земљи“,
финансираће се пројекти следећих удружења:
1. Планинарско спортска организација „Вихра“3.731,00
2. ЛУ Варда...............................................................3.600,00
3. СРД Језеро Рудо...................................................4.605,00
4. Удружење пензионера Рудо............................10.000,00
5. Рафтинг клуб Валине.........................................3.300,00
6. Уружење малинара „Малина“ Рудо................5.090,00
7. ЦОД Луна/ женска иницијатива.......................3.402,00
8. Удружење жена „Ева“ Рудо...............................4299,50
9. Савјет младих Рудо............................................2.700,00
10. Удружење за помоћ лицима са посебним
потребама „Нада“ ............................................6.000,00
11. Удружење пчелара Медовина..........................2.100,00
12. Повратак у Подриње – ПУП............................2.950,00
13. Удружење ветерана отаџбинског рата............3.100,00
УКУПНО
54.877,50 КМ
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
Члан 3.
Након доношења Одлуке о расподјели средстава,
Начелник општине са одабраним корисницима средстава
закључује Уговор који садржи права, обавезе и
одговорности, начин праћења провођења одобрених
пројеката, начин праћења намјенског трошења средстава,
те елементе наративног и финансијског извјештавања о
провођењу пројекта.

Члан 6.
(1) Реализацију пројеката прати Тим за
реализацију пројеката којег именује Начелник Општине.
(2) Тим је састављен од два службеника општине
која директно раде на пословима сарадње са
организацијама цивилног друштва.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику“ општине Рудо.
Број:01-022-29/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

10................................................................
На основу члана 45,46,47 и 48 Закона о
буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник РС“, број 121/12, 52/14 ,103/15 и 15/16) и члана
27. Правилника о финансијском извјештавању буџетских
корисника („Службени гласник РС“, број 15/17) и члана
36. Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо „број: 4/17 и 8/17) Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 09.06.2020.године , у с в о ј и л а
је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО
За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године
Члан 1.
Усваја се годишњи извјештај о извршењу буџета
општине Рудо за период 01.01-31.12.209.године са
резервом код конта 511-200.
Годишњим извјештајем о извршењу буџета
општине Рудо за 2019.годину утврђени су:
Укупно остварени приходи , примици и остала
средства ............................................................4.758.283 КМ
Укупно извршени расходи и издаци
...........................................................................4.182.143 КМ
Члан 2.
Остварени суфицит, неутрошена средства
расположива за расподјелу и неутрошена намјенска
средства у 2019.години износе 511.310 КМ.
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Члан 3.
Остварени приходи и примици и извршени
расходи и издаци буџета исказани су у Извјештају о
извршењу
буџета
за
период
01.01.2019
31.12.2019.године по организационој, економској и
функционалној класификацији буџетских средстава и
буџетских издатака и чине саставни дио ове Одлуке.

2020. године привредним субјектима којима је рад био
забрањен, отежан и ограничен услед вируса корона;
2.Субвенције у виду исплате минималне нето плате за
један мјесец за запослене раднике у оним привредним
субјектима којима је рад био забрањен, отежан и
ограничен услед вируса корона.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рудо“.

III НАЧИН ДОДЈЕЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број:01-022-20/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

11................................................................
На основу 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 09.06.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о додјели субвенције привредним субјектима
погођеним кризом изазваном вирусом корона
(COVID-19) у општини Рудо
I ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Овом одлуком дефинишу се услови и начин
остваривања права на додјелу субвенција привредним
субјектима од стране општине Рудо којима је усљед
вируса корона рад био забрањен, отежан и ограничен, као
мјера подршке за ублажавање негативних последица
изазваних вирусом.
Члан 2.
Право на субвенције од стране општине Рудо
имају привредни субјекти чије је сједиште или пословна
јединица на територији општине Рудо а којима је актима
Републичког штаба за ванредне ситуације и Општинског
штаба за ванредне ситуације било забрањено, ограничено
или отежано обављање дјелатности.
Списак дјелатности и врсте привредних
субјеката којима је био забрањен, ограничен или отежан
рад, припремиће Одјељење за привреду, финансије,
просторно уређење и инспекцијске послове.
II ВРСТЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Члан 3.
Општина Рудо ће додјељивати двије врсте
субвенција привредним субјектима који испуњавају
опште и посебне услове за додјелу субвенција и то:
1.Субвенције у виду плаћања комуналних услуга (вода,
канализација и одвоз смећа) за мјесец март, април и мај

Члан 4.
Општина Рудо ће путем Званичне интернет
странице објавити Јавни позив привредним субјектима за
додјелу субвенције.
Право на субвенцију, привредни субјекти
остварују подношењем захтјева Одјељењу за привреду,
финансије, просторно уређење и инспекцијске послове уз
који привредна друштва достављају Обавјештење о
разврставању пословних субјеката по дјелатностима које
издаје АПИФ а за самосталне предузетнике претежна
дјелатност ће се утврдити увидом у службене евиденције.
Члан 5.
Подносиоци захтјева за додјелу субвенције у
виду плаћања комуналних услуга, уз захтјев су дужни
доставити копије рачуна комуналних услуга за мјесец
март, април и мај 2020.године. За оне привредне субјекте
који испуњавају опште услове за додјелу субвенције,
општина Рудо ће дозначити средства на рачун
Комуналног предузеће „Услуга“ а.д. Рудо, које ће вршити
појединачно раскњижавање дуга.
Члан 6.
Подносиоци захтјева за додјелу субвенције за
исплату једне минималне плате по запосленом раднику,
уз образац захтјева достављају и списак запослених
радника и копију Обрасца 1002 за мјесец мај 2020.
године. За оне привредне субјекте који испуњавају опште
услове за додјелу субвенције, општина Рудо ће дозначити
средства на рачун послодавца за исплату по једне
најниже плате за све запослене раднике. Након исплате
плате, послодавац је дужан Одјељењу за привреду,
финансије, просторно уређење и инспекцијске послове
доставити доказ о исплати исте на појединачне рачуне
радника.
IV БУЏЕТ
Члан 7.
Средства за ове намјене обезбиједиће се из
Револвинг фонда.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-022-26/20
Датум: 09. Јун 2020.године

„Службени гласник општине Рудо” број 5/20

11.6.2020.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

Страна

5

12................................................................
На основу члана 39. став 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
09.06.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О одобравању средстава КП „Услуга“ а.д. Рудо
Члан 1.
Одобрава се помоћ КП „Услуга“ а.д. Рудо у
износу од 30.000 КМ из средстава предвиђених у буџету
општине Рудо за 2020.годину за подстицај запошљавања.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-30/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

13..................................................................
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19),
члана 89.тачка 4. Закона о шумама („Службени гласник
РС“, број 75/08 и 29/09) и члана 36. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 4/17 и
8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 09.06.2019. године, донијела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД
ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Према одредбама члана 89.тачка 3.и 4.Закона о
шумама („Службени гласник Републике Српске“
број:75/08 и 60/13) корисник шума и шумског земљишта
у својини Републике Српске дужан је да плаћа накнаду за
развој неразвијених дијелова општине са које потичу
продати сортименти у износу од 10% финансијских
средстава остварених продајом шумских дрвних
сортимената, утврђених по цијенама франко утоварено
на камионском путу за одређену календарску годину у
шумама које су додијељене на кориштење.
Ову накнадау плаћује ШГ „Панос“ Вишеград на
рачун јавних прихода општине Рудо, а може се трошити
за развој неразвијених дијелова општине према програму
који усваја надлежни орган јединице локалне
самоуправе.
II
Планирани приход Буџета за 2020. годину по том
основу износи 70.000 КМ.

III
Из планираних средстава по том основу
дјелимично или потпуно ће се финансирати следећи
пројекти:
1. Услуге зимске службе (конто 412812) 12.000 КМ
2. Одржавање локалних путева (конто 412520)
................................................................ 15.000 КМ
3. Санирање локалних путева из Плана капиталних
инвестиција
(конто 511200) .. 43.000 КМ
IV
Степен и динамика реализације програма
зависиће од остварених прилива по овом основу.
V
За намјенско трошење средстава одговоран је
Начелник општине.
VI
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве
у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-44/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

14..................................................................
На основу чланова 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник Републике Српске``,
број: 97/16 и 36/19), чланова 15. и 16. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17) и члана 36. Статута
општине Рудо (``Службени гласник општине Рудо``,
број: 4/15 и 4/17) Скупштина општине Рудо на 30
редовној сједници одржаној 09.06.2020.године, доноси:
ПРОГРАМ МЈЕРА
систематске превентивне дезинсекције и дератизације
I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Програмом, уређује се провођење општих
и превентивних мјера дезинсекције и дератизације на
подручју општине Рудо (у даљем тексту: ДДД) – да би се
заштитило становништво од заразних болести, као и
начин и контрола провођења, подношења извјештаја
након проведених превентивних мјера, те начин
финансирања.
Члан 2.
(1) ДДД се проводи ради спречавање и сузбијања
штетних инсеката и штетних глодара, чије је планирано,
организовано, правовремено и систематско сузбијање
мјерама, дезинсекције и дератизације од јавно –
здравственог значаја за општину Рудо.
(2) ДДД се проводи у складу са Програмом мјера
и Планом мјера превентивне и обавезне и превентивне
дезинсекције и дератизације на подручју општине Рудо
(у даљем тексту: Програм мјера).
II – ДД

„Службени гласник општине Рудо” број 5/20

11.6.2020.

Страна

6

Члан 3.
Извршилац ДДД је најповољнији извођач у
складу са Законом о јавним набавкама, а могу је
обављати здравствене установе и друга правна лица која
испуњавају прописане услове које испуњавају услове у
погледу стручног кадра, опреме и средстава.
Члан 4.
(1) Обавезно спровођење ДДД обухвата:
Објекте за снабдијевање водом за пиће, јавне
површине у насељеним мјестима, објекте за производњу
и промет хране и предмете опште употребе, те сировине
за њихову производњу, односно средстава намјењена за
њихов превоз, објекте и средства јавног саобраћаја,
самбене објекте и дворишта, мјеста јавног окупљања и
задржавања људи и остале објекте привредних друштава,
других правних лица и физичких лица.
(2)
Обавезна
систематска
превентивна
дератизација на подручју општине Рудо врши се најмање
два пута годишње у свим објектима и просторима из
члана 4. став 1. овог програма, и то као прољећна и
јесења.
(3) Превентивна дезинсекција обавља се
минимално два пута годишње, а у случају повећаног
размножавања штетних инсеката или по налогу
здравственог инспектора, и више пута у току године.
Члан 5.
ДДД се могу вршити само средствима чији је
промет дозвољен на подручју Републике Српске, а која
имају токсиколошку оцјену и оцјену ефикасности за
наведене сврхе.
Члан 6.
(1) Овлашћени извођач ДДД – прије почетка
провођења планираних и програмираних превентивних
мјера, дужан је обавјестити грађане, привредна друштва,
установе, предузетнике и друга правна лица о времену и
начину извођења, са свим потребним упутствима за
заштиту, а путем средстава јавног информисања, и то пет
дана прије почетка извођења ДДД.
(2) Упутства за заштиту морају садржавати:
- Опште мјере предострожности и сигурности;
- Потребне мјере за заштиту грађана;
- Опште мјере за заштиту домаћих животиња;
- Поступак прирпеме терена за извођење ДДД.
(3) Извођач ДДД дужан је – по свакој проведеној
ДДД, издати потврду на лицу мјеста.
(4) Извођач ДДД је дужан најкасније у року од 10
дана доставити Извјештај о проведеној ДДД.
III – ФИНАНСИРАЊЕ ДДД
Члан 7.
Трошкове провођења и финансирања ДДД сносе:
- За водотоке, школске, предшколске, здравствене,
спортске и социјалне установе, зелене површине
градског микрореона,вјерске објекте те друге
објекте или просторије којима газдује општина –
сноси Општина Рудо,

-

За све друге објекте, површине или превозна
средства- сносе власници објекта, површина или
превозних средстава.

Члан 8.
Сви обавезници ДДД, и друга лица, су дужни да
извођачима омогуће приступ у све објекте и површине
којима управљају, и да дају потребна обавјештења, те
пруже помоћ приликом извођења радова.
IV – НАДЗОР
Члан 9.
(1) Надзор над извођењем ДДД врши надлежни
здравствени инспектор.
(2) Здравствени инспектор је овлашћен да:
1)
Нареди
провођење
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације,
2) Има право забранити или обуставити вршења
радова – уколико утврди да нису предузете мјере заштите
људи и домаћих животиња, или да средствима којима се
врши ДДД не рукују стручни радници, или да наведене
послове врши неовлаштено лице-установа, или да се
извођачи не подржавају прописаних услова ДДД и
уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из овог
програма.
3) Институт за јавно здравство врши стручни
надзор над извођењем ДДД – као општим посебним
мјерама за спрјечавање и сузбијање даљег ширења
заразних болести.
V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-46/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

15................................................................
На основу чланова 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник Републике Српске``,
број: 97/16 и 36/19), члана 53. Закона о заштити
становништва од заразних болести (``Службени гласник
Републике Српске``, број: 90/17), члана 36. Статута
општине Рудо (``Службени гласник општине Рудо``,
број:4/17 и 8/17 ) Скупштина општине Рудо на 30
редовној сједници одржаној 09.06.2020.године,доноси:
ПРОГРАМ МЈЕРА
За спрјечавање и сузбијање, елиминацију и
ерадикaцију заразних болести на подручју општине
Рудо за 2020. годину
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Чланом 3. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике
Српске“, број 90/17) прописана је обавеза планирања,
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предузимања и провођења мјера за спрјечавање и
сузбијање, елиминацију и ерадикaцију заразних болести
у јединицама локалне самоуправе и њеним органима,
здравственим и другим установама, предузећима и
другим правним и физичким лицима.
У спровођењу општих и посебних превентивних
мјера за спрјечавање и сузбијање заразних болести
становништва Скупштина општине преко својих органа,
као и здравствене и друге установе, предузећа и друга
правна и физичка лица, усмјериће акtивности нарочито
на спровођењу општих, посебних, ванредних и осталих
мјера заштите становништва од заразних болести.
Стручно спровођење и давање упута за
спровођење превентивних мјера заштите становништва
од зарaзних болести, вршиће Институт за јавно здравство
Републике Српске, Регионални центар Фоча и ЈЗУ „Дом
здравља Др.Стојасна и Љубица“ Рудо, а контролу
спровођења превентивних мјера заштите становништва
од заразних болести, вршиће надлежни здравствени
инспектор и инспектор за храну.
II – МЈЕРЕ ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
Члан 2.
Заштита становништва од заразних болести
врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и
осталих мјера за спрјечавање и сузбијање заразних
болести.
1. Опште мјере за заштиту од заразних болести
1) Обезбјеђење санитарно техничких услова за
одржавање личне и опште хигијене и уклањање отпадних
материја у домаћинству на приватном посједу, у
објектима у којима се обавља пословна дјелатност и у
њиховој околини, средствима саобраћаја и свим мјестима
јавног окупљања.
Правна лица и предузетници, привредна
друштва, установе и власници приватних посједа дужни
су у својим објектима и њиховој околини обезбједити
санитарно-техничке отпадне материје на начин који не
угрожава живот и здравље људи.
2) Обезбjеђење здравствено исправне воде
намјењене за пиће; Извршилац ове мјере је КП „Услуга“
Рудо, а контролу исправности ће вршити ЈЗУ Институт за
јавно здравство Републике Српске, Регионални центар
Фоча. Мјеру треба спроводити континуирано током 2020.
године, а надзор над спровођењем ове мјере вршиће се
контролом хигијенске исправности воде за пиће према
Плану превентивних мјера заштите становништва на
подручју општине Рудо за 2020. годину.
Средства за спровођење контроле воде из јавних
водних објеката (школски водни објекти, бунари и
извори) обезбједиће се из буџета Општине Рудо, а
средства за анализе воде градског водовода обезбјеђује
КП „Услуга“Рудо према Уговору сачињеном између КП
„Услуга“ Рудо и Института за јавно здравство Републике
Српске - Регионални центар Фоча.
3) Обезбјеђење микробиолошке исправности
хране и предмета опште употребе као и чистоће опреме,

уређаја радне одјеће, радних површина и руку радника
који раде у производњи и промету тих производа.
Ову мјеру дужни су спроводити сви субјекти
који се баве производњом и прометом хране и предмета
опште употребе.
Задатак је трајан, а надзор над спровођењем ове
мјере вршиће се контролом хигијенске исправности
хране и предмета опште употребе у производњи и
промету.
Средства обезбјеђују субјекти који послују са
храном и предметима опште употребе, а у случају појаве
тровања вршиће се циљна испитивања.
Задатак је трајан, а надзор над спровођењем ове
мјере вршиће се контролом хигијенске исправности
хране и предмета опште употребе, а у случају појаве
тровања вршиће се циљна испитивања.
За циљна испитивања у случају тровања
средства се обезбјеђују из буџета Општине Рудо.
4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и
дератизације на јавним површинама, насељеним
мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће,
објектима за производњу и промет хране и предмета
опште употребе, те сировина за њихову производњу,
односно средства намјењена за њихов превоз, објектима
и просторијама за одлагање отпадних материја,
објектима
здравствених
установа,
објектима
и
средствима јавног саобраћаја, самбеним објектима и
двориштима, мјестима јавног окупљања и задржавања
људи и осталим објектима привредних друштава, других
правних и физичких лица.
-Превентивна дезинфекција
Дезинфекцијом се сматрају поступци који имају
за циљ уништавање, успоравање, раста размножавања
или уклањања већине микроорганизама на површинама,
у просторијама, објектима и уређајима, прибору те
опреми, уз примјену механичких, физичких и хемијских
метода. За сузбијање микроорганизама могу се користити
дезинфекциона средства која су прописано регистрована
и допуштена за примјену од стране Министарства
здравља у Републици Српској, а користе се за употребу
прописано и у складу са декларацијом.
Извршилац превентивне дезинфекције која се
односи на дезинфекцију јавних водних објеката
(школских водних објеката, градских бунара и школских
просторија), је овлаштена фирма регистрована за
обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације
послова која посједује одобрење у сагласност
Министарства здравља.
-Превентивна дезинскеција
Дезинсекција
подразумјева
систематско
и
планирано сузбијање инската и осталих чланконожаца
или њихових развојних облика који преносе узрочнике
заразних болести, изазивају алергијске реакције, или
имају токсично дјеловање.
Дезинсекције се проводи примјеном физикалних
хемијских или најприхватљивија, на начин да се не
доводи у опасност здравље људи и животиња. Најчешћи
штетни инсекти које треба сузбијати ако се појаве, а све
ради заштите становништва су:-комарци све врсте-смеђи
и црни жохар. – разне врсте муха.
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Циљ сузбијања комараца и њихових развојних
облика јесте ради појаве и ширења заразних болести и
смањења кожних проблема и алергијских промјена
насталих убодом комараца и секундарних инфекција због
оштећења коже.
Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци
многих заразних болести као нпр: Маларије, вирусних
инфекција као нпр: жуте грознице и др.
-Превентивна дератизација
Дератизација је скуп различитих мјера које се
предузимају с циљем смањења популације штетних
глодаваца који су потпуног уништења популације
штетних глодоваца који су природни резеорвари и
преносиоци узрочника заразних болести.
Е пидемиолошки значај: Осим што су глодари
(мишеви) узрочници великих економских штета који
уништавају имовину и залихе хране они су и резеорвари
преносиоци читавог низа заразних болести човјека као
што су: Куга, вирусна хеморагијска грозница са
бубрежним синдромом, лептоспироза, туларемија,
токсоплазмоза,
лишманијаза,
саломонелоза
и
трихиленоза.
Извршилац систематске дератизације је повољнији
извођач у складу са Законом о јавним набавкама, а могу
је обављати здравствене установе које испуњавају услове
у погледу стручног кадра, опреме и средстава тј.
задовољавају прописане норме у складу са Законом о
заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Српске“, број 90/17).
Систематска дератизација обухвата:
- индивидуална домаћинства,
- стамбени фонд,
- предшколске, школске и вјерске установе, домове
културе,
- јавне зелене површине, спортско - рекреативне
објекте,
- обале ријека, канализациону мрежу, гробља.
- привредне субјекте (предузећа, угоститељске,
занатске и трговачке радње).
Рокови за спровођење дератизације су
април/мај и септембар/октобар 2020. године.
Средства за спровођење ове мјере обезбјеђују се
од стране корисника услуга и из Буџета јединице локалне
самоуправе Општине Рудо.
5)
Обезбјеђивање
резерви
лијекова,
дезинфекционих средстава, заштитних и других
медицинских средстава и опреме за употребу у случају
избијања епидемија.
6) Уклањање људских и животињских излучевина,
лешева, органа и ткива, отпадних вода и других отпадних
материја на начин и под условима који не угрожавају
здравље становништва, изворишта воде за пиће и
животну средину.
Ову мјеру спроводи КП „Услуга“ Рудо уз стручни
надзор, као и предузећа, предузетници и физичка лица
која обављањем својих дјелатности стварају отпадне воде
и остале отпадне материје. Задатак је трајан.
Средства
обезбјеђују
привредна
друштва,
самостални привредници и физичка лица.

2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање заразних
болести су:
1) Епидемиолошки надзор, те здравствено
образовање и континуирано информисање запослених
радника, пацијената и становишта о кретању заразних
болести
карактеристикама
појединих
болести,
карактеристикама појединих болести, мјерама заштите и
тренутној епидемиолошкој ситуацији,
2) Санитарни надзор над лицима запосленим на
одређеним пословима и посебну едукацију тих лица,
Ради спречавања преношења заразних болести под
санитарни надзор стављају се лица која раде:
- У производњи, преради и промету храном,
- На
одржавању
система
за
снабдјевање
становништва водом за пиће,
- У производњи козметичких средстава,
- На пословимарада са дјецом предшколског узраста
у области образовања и васпитања ученичког
стандарда
- У играоницама,
- На пружању услуге његе и уљепшавање лица и
тијела
- На пословима производње, паковања и издавања
лијекова и медицинских средстава,
- Здравствени радници, здравствени сарадници и
други радници који раде у организационој
јединици здравствене установе или здравственој
установи која пружа здравствене услуге у
одређеним областима,
- Лица која обављају практичну наставу на горе
наведеним пословима.
Извршиоци ове мјере су Домови здравља (ХЕС
служба) и Институт за јавно здравство Републике Српске
- Регионални центар Фоча.
Средства обезбјеђују предузетници и предузећа за
санитарни преглед запослених који се обавља сваких 6
мјесеци.
Посебна едукација за стицање основних знања о
хигијени животне и радне средине, хигијени животних
намирница, хигијени исхране, личној хигијени, о
заразним и паразитарним болестима и за стицање
основних знања из правних прописа који регулишу
област заштите становништва од заразних болести се
спроводи над лицима која су стављена под здравствени
надзор, тј. лица која у својим пословима и радним
задацима долазе у контакт са животним намирницама и
предметима опште употребе или која пружају хигијенске
услуге другим лицима.
Извршиоци ове мјере су Домови здравља (ХЕС
служба) и институт за јавно здравство Републике Српске
- Регионални центар Фоча.
Средства за спровођење ове мјере обезбејеђује
послодавац, а едукација запослених је обавезна сваке 4
године.
3) Епидемиолошко истраживање на терену ради
раног откривања извора и путева преношења заразних
болести, откривање лица која су била изложена
примарном извору заразе и у контакту са обољеним
лицима као и здравствени надзор над тим лицима,
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4) Лабараторијско испитивање и брзу дијагностику
заразног обољења, те верификацију узрочника заразне
болести у референтном центру за микробиолошка
лабараторијска испитивања узрочника заразне болести.
5) Мјере карантина и стављање у карантин лица
које је било у контакту са лицем обољелим од посебно
опасне заразне болести, у складу са препорукама
института.
6) Обезбјеђење посебних услова за смјештај лица у
изолацији и њихово лијечење у здравственој установи
као и превоз санитетским возилом тих лица.
7) Евиденцију, пријављивање, обавјештење и
достављање извјештаја Институту о заразним болестима,
8) Имунизацију и хемопрофилаксу против
заразних болести,
9) Тестирање крви ткива ћелија органа и другог,
10) Спровођење организационих, техничких,
дијагностичких, терапеутских, хигијенских и других
мјера за спречавање и сузбијање интрахоспиталних
инфекција у здравственим установама,
11) Адекватно управљање медицинским отпадом,
12) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и
дератизације у току и након завршетка заразне болести,
13) Здравствени надзор над лицима која носе
узрочнике одређених заразних болести и над путницима
у међународном саобраћају који долазе из подручја
заразног или угроженог посебно опасном заразном
болешћу, колером или маларијом.
14) Безбједан транспорт инфективног биолошког
материјала.
Све напријед наведене мјере спроводе здравсвене
установе.

8) Успостављање карантина и стављање у
карантин лица које је било у контакту са лицем
обоњелим од посебно опасне заразне болести, те у складу
са препорукама и друге мјере које природа болести
налаже, односно мјере које предложи Свјетска
здравствена организација,
9)
Информисање
јавности
о
актуелној
епидемиолошкој ситуацији, постојећим ресурсима,
мјерама које се предузимају и које треба да предузму
грађани.
10) Континуирана комуникација и обавјештење
према прописаној структури ланца комуникације (ХЕС
Служба домова здравља - Институт за заштиту здравља,
регионални центар Фоча - Министарство здравља и
социјалне заштите Републике Српске - Влада Републике
Српске).
Републички
штаб
цивилне
заштите
континуирано прати стање на терену, заједно са
локалним штабовима, извјештава локалну задједницу,
МУП и све друге субјекте укључене у штаб за ванредне
околности.
У циљу спровођења заштите становништва од
заразне болести Министарство за заштиту здравља и
социјалну заштиту, на приједлог Института доноси
годишњи Програм мјера за спрјечавање и сузбијање,
елиминацију и ерадикaцију заразних болести подручје
Републике. Скупштине јединице локалне самоуправе
доносе властите Програме за своје подручје, којим се
обезбјеђују средства и извршиоци, рокови извршења и
врше надзр над спровођењем мјера.
Трошкови спровођења мјера у случају проглашења
епидемије за подручје јединице локалне самоуправе
финансирају се из Буџета јединице локалне самоуправе.

3. Ванредне мјере за спрјечавање и сузбијање заразних
болести

4. Остале мјере за спровођење и сузбијање
заразних болести

Ванредне мјере за спрјечавање и сузбијање
заразних болести спроводе се у ситуацији у којој долази
до угрожавања безбједности и здравља људи, постојањем
непосредне опасности за масовно преношење заразне
болести, те масовног обољевања становништва на
подручју општине Рудо
Ванредне мјере обухватају:
1) Ограничења кретања у зараженом и угроженом
подручју, и стављање под здравствени надзор лица које је
било у контакту са зараженим лицем,
2) Ограничење или забрана промета поједине или
свих врста робе и средства на одређеном подручју,
3) Престанак рада васпитно - образовних установа
и забрану окупљања на јавним мјестима,
4) Увођење обавезног ангажовања запослених у
здравственим установама и других грађана на отклањању
посљедица настале ситуације,
5)
Ванредну
вакцинизацију,
односно
хемопрофилаксу,
6) Изолацију обољелих у кућним условима или
другом адаптираном објекту када због масовног
обољевања није могућа изолација у здравственој
установи,
7) Уступање и адаптација других објеката и
ангажовање потребних средстава и опреме за потребе
здравствене службе,

1) Сахрањивање, ексхумација и превоз умрлих
лица мора се вршити на начин који онемогућава ширење
заразне болести,
2) Превоз умрлих лица врше правна лица или
предузетници регистровани за обављање те дјелатности
намјенским возилом,
3) Превоз умрлих у међународном саобраћају
може се вршити и средствима јавног превоза, у складу са
међународним прописима,
4) У случају смрти посебно опасне заразне
болести, опремање умрлог лица обавља се у здравственој
установи у којој је лице умрло,
5) Ексхумација се врши уз рјешење-сагласност
здравственог инспектора, а трошкове сноси послодавац
захтјева за ексхумацију,
6) Сахрањивање умрлих лице се може вршити
само на мјестима одређеним за сахрањивање.
III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА
Члан 3.
Ради ефикасније стручне примјене прописаних и
других мјера превентивне здравствене заштите
становништва од заразних болести, здравствене службе
морају:
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 Бити оспособљене за рано отклањање извора
заразе и путева преношења заразе.
 Вршити лабараторијско испитивање узрочника
заразних болести односно епидемија заразних
болести.
 Обезбједити довољне резерве вакцина за болести
које подлијежу обавезној имунизацији.
О спровођењу овог Програма стараће се надлежна
здравствена инспекција и инспекција за храну уз
овлашћење Инспектората Републике Српске.
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-45/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

16................................................................
На основу чланова 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник Републике Српске``,
број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. и став 3. Закона о
заштити становништва од заразних болести ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 2. став 2.
Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и
дератизације ( „Службени гласник Рудо“ број:
), члана
36. Статута општине Рудо (``Службени гласник општине
Рудо``, број: 4/17 и 8/17 ) Скупштина општине Рудо на 30
редовној сједници одржаној 09.06.2020.године доноси:

ГОДИШЊИ ПЛАН
СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
РУДО ЗА 2020. ГОДИНУ
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Годишњи план систематске
превентивне
дезинсекције и дератизације се проводи у складу са
Програмом мјера за спречавање и сузбијање,
елиминацију и ерадикацију заразних блести на подручју
општине Рудо за 2020. годину и Програмом мјера
систематске превентивне дезинсекције и дератизације.
Овим Планом уређује се провођење општих и
превентивних мјера на подручју општине Рудо у циљу
заштите становништва од заразних болести.
Превентивна Дезинсекција
Члан 2.
Дезинсекција подразумијева систематско и
планирано сузбијање инсеката и осталих чланконожаца
или њихових развојних облика који преносе узрочнике
заразних болести, изазивају алергијске реакције или
имају токсично дјеловање.
Дезинсекција се проводи примјеном физикалних,
хемијских или биолошких метода и средстава која су

еколошки најприхватљивија, на начин да се не доводи у
опасност здравље људи и животиња. Најчешћи штетни
инсекти које треба сузбијати ако се појаве,а све ради
заштите становништва су: комарци све врсте, смеђи и
црни жохар, разне врсте муха.
Циљ сузбијања комараца и њихових развојних
облика јесте спречавање појаве и ширења заразних
болести и смањење кожних проблема и алергијских
промјена насталих убодом комарца и секундарних
инфекција због оштећења коже.
Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци
многих заразних болести као нпр: маларије, вирусних
инфекција као нпр:жуте грознице и др.
Превентивна дератизација
Члан 3.
Дератизација је скуп различитих мјера које се
предузимају с циљем смањења популације штетних
глодара
испод
прага
штетности,
заустављања
размножавања и потпуног уништења популације
штетних глодара који су природни резеорвоари и
преносиоци узрочника заразних болести.
Епидемиолошки значај: Осим што су глодари
(мишеви) узрочници великих економских штета, који
уништавају имовину и залихе хране они су и резеорвари
преносиоци читавог низа заразних болести човјека као
што су: Куга, вирусна хеморагијска грозница с
бубрежним синдромом, лептоспироза, туларемија,
токсоплазмоза
,
лишманијаза,
салмонелоза
и
трихиленоза.
II-ПРИОРИТЕТНЕ
ЛОКАЦИЈЕ
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

ИЗВОЂЕЊА

Члан 3.
Спровођење
систематске
превентивне
дезинсекције и дератизације обухвата објекте за
снадбијевање водом за пиће, јавне површине у
насељеним мјестима, објекте за производњу и промет
хране и предмете опште употребе, те сировине за њихову
производњу, односно средства намијењена за њихов
превоз, објекте и просторије за одлагање отпадних
материја, објекте здравствених установа, објекте и
средства јавног саобраћаја, стамбене објекте и дворишта,
мјеста јавног окупљања и задржавања људи, напуштене
хале и остале објекте привредних друштава, других
правних лица и физичких лица.
Члан 4.
Трошкове услуге дератизације и дезинсекције за
зграду општине и објекте којима газдује општине, као и
предшколске и школске установе,вјерске објекте,објекте
за снабдјевање водом за пиће ,канализациону мрежу
,градску депонију, градско гробље, те јавне површине
(зелене површине градског микрореона) сносиће
општина Рудо. У табели, у члану 6. дат је детаљан
преглед површина за које трошкове дератизације сноси
општина Рудо. Укупна површина за дезинсекцију и
дератизацију јавних површина (градски микрореон)
износи 18300 м2, објекти 21567m2 ,те водотоци у дужини
од 4000 м.
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Члан 5.
Трошкове услуге провођења и финансирања
дезинсекције и дератизације за све друге објекте и
површине или превозна средства- сносе власници
објеката, површина или превозних средстава
Ред.
број
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Члан 6.
Табела са детаљним прегледом објеката и локација за
дератизацију на подручју општине Рудо са површинама.

Објекат-локација

Мјесто и адреса

Зграда општинске управе
-мјесни уред Стргачина,Штрпца и Б.Брдо
Укупно:

Ђ.Д.Д.Михаиловића 41

Дом културе
Центар за социјални рад ,Црвени крст
Рудо-спорт зграда,спортска дворана
Обданиште
Јавне зелене површине микрореон Рудо
ОШ Рудо
СШЦ Рудо
ОШ Штрпца „Бошко Буха“

Трг слободе 1
Вожда Карађорђа Петровића 41
Ул.Крагујевачка 29
Цара Душана 37
Цара Душана 35а
Цара Душана 35
подручне
школе
Увац,Мокронози, Будимлија

10. ОШ Миоче

подручна школа Оскоруша

11. Вјерски објекти :
Цркве:Рудо,Обрвена,
Паштан
Брдо,Миоче,Мокронози,Штрпца,Трнавци код
Рудог и Бјело Брдо
Džamije:Рудо,Соколовићи,Сетихово,Гривин,Ом
ачина,Стрмица и Стргачина
Укупно:
12. Ватрогасно друштво

Површина,
дужина, број
испуста
295m²
145m2
440m2
857 m²
144m²
1755 m²
360m²
18300 m²
931m2
1179m²
1619m2
748m2
1332m2
1112m2

Цара Душана 18

2444m2
136 m²

13. Канализациони испусти
14. Објекат за привремени смештај
категорија у власништву општине Рудо
15. Градска гробља

50
социјалних

Ул.Први мај 1

120 m²

Рудо,Гојава и 1 мезарје у Рудом

9853m²

16. Дом здравља

Ул.В.К.Петровића
Бр.6

536m2

17. Водни објекти

Резервоар Зова 1, Зова 2 и
Градина

445m2

Укупна површина земљишта и објеката:
Укупна дужина обале:
Укупан број канализационих испуста:
III-УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Члан 7.
Извршилац
систематске
дезинсекције
и
дератизације је најповољнији извођач у складу са
Законом о јавним набавкама, а могу је обављати
здравствене установе и друга правна лица која
испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме и

39867 m²
4000m
50
средстава, тј. задовољавају прописане норме у складу са
Законом о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске", број 90/17) и
Правилником о условима и поступку за утврђивање
услова који се односе на кадар, просторе и опрему и о
висини трошкова за утврђивање испуњености услова за
овлаштеног извођача („Службени гласник Републике
Српске",број 118/18). Извођач је дужан најкасније у року
од 10 дана доставити Извјештај о проведеној ДДД.
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IV-ВРЕМЕНСКИ
ПЕРИОДИ
ИЗВОЂЕЊА
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО
Члан 8.
Дератизација и дезинсекција на подручју
Општине Рудо одвијаће се у двије оперативне фазе рада:
прољетној и јесењој, што је усклађено са биолошким
циклусом и миграционим особинама глодара, односно
размножавањем штетних инсеката, а што гарантује
најбоље ефекте уништавања истих. Временски термини
одређених фаза рада у Плану дератизације су одређени, а
извођачи су обавезни да их поштују.
A) ПРВА (ПРОЉЕТНА) ФАЗА дератизације
проводиће се у временском интервалу: од 01. 04. до 30.
05. текуће године ,
B) ДРУГА (ЈЕСЕЊА) ФАЗА дератизације
проводиће се у временском интервалу: -од 01. 10. до 30.
11. текуће године.
Члан 9.
У случају повећаног рамножавања штетних
глодара и инсеката или по налогу здравственог
инспектора, дератизација и дезинсекција се могу
обављати и више пута у току године.
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На основу 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
09.06.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У
o разрјешењу секретара Скупштине општине Рудо
Члан 1.
ЈОВАНОВИЋ РАДЕ, разрешава се дужности
секретара Скупштине општине Рудо због испуњавања
услова предвиђених законом.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е

V-НАЧИН ОБАВЈЕШТАВАЊА ГРАЂАНА
Члан 10.
Овлашћени извођач ДДД - прије почетка
провођења планираних и програмираних превентивних
мјера, дужан је обавијестити грађане, привредна
друштва, установе, предузетнике и друга правна лица о
времену и начину извођења, са свим потребним
упутствима за заштиту, а путем средстава јавног
информисања, и то пет дана прије почетка извођења
ДДД.
Члан 11.
Упутства за заштиту морају да садрже :
- опште мјере предострожности и сигурности;
- потребне мјере за заштиту грађана;
- опште мјере за заштиту домаћих животиња;
- поступак припреме терена за извођење ДДД.
Члан 12.
Извођач ДДД дужан је - по свакој проведеној
ДДД, издати потврду на лицу мјеста.
VI-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-47/20
Датум: 09. Јун 2020.године

Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-02015/17 од 22.03.2017.године Јовановић Раде је именован
на дужност секретара Скупштине општине Рудо на
период трајања мандата Скупштине општине Рудо.
Члан
52.
Закона
о
службеницима
и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“
97/16) предвиђа престанак мандата секретару скупштине
наступањем разлога за престанак радног односа
службеника у складу са овим законом. Чланом 141.
наведеног закона предвиђен је престанак радног односа
службенику када наврши 65 година и најмање 15 година
стажа осигурања или 60 година старости и 40 година
стажа осигурања.
Дана 28.05.2020.године Јовановић Раде је
навршио 65 година старости и 33 године 11 мјесеци и 6
дана стажа осигурања.
Обзиром да су наступили услови прописани
члановим 52. и 141. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе то је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.
ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се
изјавити жалба, али се може покренути управни спор код
Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од
дана пријема ове одлуке.
Број:01-022-34/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.
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На основу 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
09.06.2020. године, д о н о с и

Члан 1.
У Одлуци о именовању чланова Комисије за
избор органа управљања у предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ број 2/17, 7/18 и 10/19) у члану
1. умјесто досадашњег члана комисије Рађен Младена
именује се нови члан Ђуровић Зоран.

О Д Л У К У
o именовању ВД секретара Скупштине општине Рудо

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

18................................................................

Члан 1.
Бојана Мићевић, дипломирани правник из Рудог
именује се за вршиоца дужности секретара Скупштине
општине Рудо на мандатни период до окончања поступка
за именовање секретара Скупштине општине Рудо.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е
Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-02034/20 од 09.06.2020.године Јовановић Раде је разријешен
дужности секретара Скупштине општине Рудо.
Мандат
вршиоца
дужности
секретара
Скупштине општине одређен је чланом 52.став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“ 97/16).
Обзиром да су наступили услови прописани
члановим 52. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединица локалне самоуправе то је одлучено
као у диспозитиву ове одлуке.
ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се
изјавити жалба, али се може покренути управни спор код
Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од
дана пријема ове одлуке.
Број:01-022-35/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

Број:01-022-36/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

20................................................................
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11)
члана 8. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03), и члана 8. и 11. Статута ЈП
Информативни центар Рудо („Службени гласник
општине Рудо“ број 4/11 и 8/11), Скупштина општине
Рудо у функцији Скупштине ЈП Информативни центар
Рудо, на сједници одржаној дана 09.06.2020, донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП
Информативни центар Рудо
Члан 1.
Оливера Станковић, разрјешава се дужности
члана Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо,
због подношења оставке.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-32/20
Датум: 09. Јун 2020.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 51. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11)
члана 8. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03), и члана 8. и 11. Статута ЈП
Информативни центар Рудо („Службени гласник
општине Рудо“ број 4/11 и 8/11), Скупштина општине
Рудо у функцији Скупштине ЈП Информативни центар
Рудо, на сједници одржаној дана 09.06.2020, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о именовању чланова Комисије за
избор органа управљања у предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина општине Рудо

ОДЛУКУ
о именовању ВД члана Надзорног одбора ЈП
Информативни центар Рудо
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Члан 1.
Јована Ћеха, именује се за вршиоца дужности
члана Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо,
на период до два мјесеца, односно до окончања
процедуре за избор новог члана.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објевиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-33/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

22................................................................
На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46.
став 4. и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став
2.Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 09.06.2020. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужности
директора ЈУ Народна библиотека „Манојло Илић“
Рудо
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности
директора ЈУ Народна библиотека „Манојло Илић“ Рудо
у саставу:
1. Лангура Марија,службеник општинске управе,
предсједник,
Мићевић Милета,службеник општинске управе,
замјеник предсједника,
2. Ђуровић Зоран, службеник општинске управе,
члан,
Никитовић Игор, службеник општинске управе,
замјеник члана,
3. Пјевчевић Милорад, радник установе, члан,
Терзић Ана, радник установе, замјеник члана.
Члан 2
Задатак комисије је да извши примопредају
дужности директора ЈУ Народна библиотека „Манојло
Илић“ Рудо која подразумијева подношење:
а) извјештаја о обављању послова дјелокруга ЈУ
Народна библиотека „Манојло Илић“ Рудо,
б) финансијског извјештаја и извјештаја о
предузетим, а неизмиреним и неизвршеним
обавезама,
в) извјештаја о предметима и пројектима у току,
г) предају затечених службених аката, печата и
других списа и извјештаја од значаја за рад ЈУ
Народна библиотека „Манојло Илић“ Рудо.
Члан 3.
Комисија се именује за период од 4 (четири
године), са могућношћу поновног именовања.

Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-37/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.
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На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46.
став 4. и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став
2.Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 09.06.2020. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужности
директора ЈЗУ „ДЗ Др Стојана и Љубица“ Рудо
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности
директора ЈЗУ „ДЗ Др Стојана и Љубица“ Рудо у саставу:
1. Лангура Марија,службеник општинске управе,
предсједник,
Мићевић Милета,службеник општинске управе,
замјеник предсједника,
2. Ђуровић Зоран, службеник општинске управе,
члан,
Никитовић Игор, службеник општинске управе,
замјеник члана,
3. Шимшић Катарина, радник установе, члан,
Церовић Марица, радник установе, замјеник
члана.
Члан 2.
Задатак комисије је да извши примопредају
дужности директора ЈЗУ „ДЗ Др Стојана и Љубица“ Рудо
која подразумијева подношење:
а) извјештаја о обављању послова дјелокруга ЈЗУ
„ДЗ Др Стојана и Љубица“ Рудо,
б) финансијског извјештаја и извјештаја о
предузетим, а неизмиреним и неизвршеним
обавезама,
в) извјештаја о предметима и пројектима у току,
г) предају затечених службених аката, печата и
других списа и извјештаја од значаја за рад ЈЗУ „ДЗ
Др Стојана и Љубица“ Рудо.
Члан 3.
Комисија се именује за период од 4 (четири
године), са могућношћу поновног именовања.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-39/20
Датум: 09. Јун 2020.године
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На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46.
став 4. и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став
2.Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 09.06.2020. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужности
директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности
директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо у саставу:
1. Лангура Марија,службеник општинске управе,
предсједник,
Мићевић Милета,службеник општинске управе,
замјеник предсједника,
2. Ђуровић Зоран, службеник општинске управе,
члан,
Никитовић Игор, службеник општинске управе,
замјеник члана,
3. Арсић Илија, радник установе, члан,
Спасојевић Драшко, радник установе, замјеник
члана.
Члан 2
Задатак комисије је да извши примопредају
дужности директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо која
подразумијева подношење:
а) извјештаја о обављању послова дјелокруга ЈУ
ЦКПД „Просвјета“ Рудо,
б) финансијског извјештаја и извјештаја о
предузетим, а неизмиреним и неизвршеним
обавезама,
в) извјештаја о предметима и пројектима у току,
г) предају затечених службених аката, печата и
других списа и извјештаја од значаја за рад ЈУ
ЦКПД „Просвјета“ Рудо.
Члан 3.
Комисија се именује за период од 4 (четири
године), са могућношћу поновног именовања.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-338/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

25................................................................
На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46.
став 4. и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став
2.Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 09.06.2020. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужности
директора Јавне установе за туризам и спорт Рудо
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности
директора Јавне установе за туризам и спорт Рудо у
саставу:
1. Лангура Марија,службеник општинске управе,
предсједник,
Мићевић Милета,службеник општинске управе,
замјеник предсједника,
2. Ђуровић Зоран, службеник општинске управе,
члан,
Никитовић Игор, службеник општинске управе,
замјеник члана,
3. Брадоњић Зденка, радник установе, члан,
Рајак Миленко, радник установе,
замјеник
члана.
Члан 2
Задатак комисије је да извши примопредају
дужности директора Јавне установе за туризам и спорт
Рудо која подразумијева подношење:
а) извјештаја о обављању послова дјелокруга Јавне
установе за туризам и спорт Рудо,
б) финансијског извјештаја и извјештаја о
предузетим, а неизмиреним и неизвршеним
обавезама,
в) извјештаја о предметима и пројектима у току,
г) предају затечених службених аката, печата и
других списа и извјештаја од значаја за рад Јавне
установе за туризам и спорт Рудо.
Члан 3.
Комисија се именује за период од 4 (четири
године), са могућношћу поновног именовања.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-40/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

26................................................................
На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46.
став 4. и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став
2.Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 09.06.2020. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужности
директора ЈП Информативни центар Рудо
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Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности
директора ЈП Информативни центар Рудо у саставу:
1. Лангура Марија,службеник општинске управе,
предсједник,
Мићевић Милета,службеник општинске управе,
замјеник предсједника,
2. Ђуровић Зоран, службеник општинске управе,
члан,
Никитовић Игор, службеник општинске управе,
замјеник члана,
3. Брадоњић Марина, радник предузећа, члан,
Тодоровић Марјан, радник предузећа, замјеник
члана.
Члан 2
Задатак комисије је да извши примопредају
дужности директора ЈП Информативни центар Рудо која
подразумијева подношење:
а) извјештаја о обављању послова дјелокруга ЈП
Информативни центар Рудо,
б) финансијског извјештаја и извјештаја о
предузетим, а неизмиреним и неизвршеним
обавезама,
в) извјештаја о предметима и пројектима у току,
г) предају затечених службених аката, печата и
других списа и извјештаја од значаја за рад ЈП
Информативни центар Рудо.

2.

3.

Ђуровић Зоран, службеник општинске управе,
члан,
Никитовић Игор, службеник општинске управе,
замјеник члана,
Буква Братислав, радник установе, члан,
Васић Сузана, радник установе, замјеник члана.

Члан 2
Задатак комисије је да извши примопредају
дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Рудо
која подразумијева подношење:
а) извјештаја о обављању послова дјелокруга ЈУ
Центар за социјални рад Рудо,
б) финансијског извјештаја и извјештаја о
предузетим, а неизмиреним и неизвршеним
обавезама,
в) извјештаја о предметима и пројектима у току,
г) предају затечених службених аката, печата и
других списа и извјештаја од значаја за рад ЈУ
Центар за социјални рад Рудо.
Члан 3.
Комисија се именује за период од 4 (четири
године), са могућношћу поновног именовања.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 3.
Комисија се именује за период од 4 (четири
године), са могућношћу поновног именовања.

Број:01-022-41/20
Датум: 09. Јун 2020.године

Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

28................................................................

Број:01-022-42/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46.
став 4. и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став
2.Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 09.06.2020. године, д о н о с и

27................................................................
На основу члана 39. став 2. а у вези члана 46.
став 4. и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став
2.Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 09.06.2020. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужности
директора ЈУ Центар за социјални рад Рудо
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности
директора ЈУ Центар за социјални рад Рудо у саставу:
1. Лангура Марија,службеник општинске управе,
предсједник,
Мићевић Милета,службеник општинске управе,
замјеник предсједника,

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужности
директора КП Услуга а.д. Рудо
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају дужности
директора КП Услуга а.д. Рудо у саставу:
1. Лангура Марија,службеник општинске управе,
предсједник,
Мићевић Милета,службеник општинске управе,
замјеник предсједника,
2. Ђуровић Зоран, службеник општинске управе,
члан,
Никитовић Игор, службеник општинске
управе, замјеник члана,
3. Миковић Слободан, радник предузећа, члан,
Ступић Жељко, радник предузећа, замјеник
члана.
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Члан 2
Задатак комисије је да извши примопредају
дужности директора КП Услуга а.д.
Рудо која
подразумијева подношење:
а) извјештаја о обављању послова дјелокруга КП
Услуга а.д. Рудо,
б) финансијског извјештаја и извјештаја о
предузетим, а неизмиреним и неизвршеним
обавезама,
в) извјештаја о предметима и пројектима у току,
г) предају затечених службених аката, печата и
других списа и извјештаја од значаја за рад КП
Услуга а.д. Рудо.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу плана утрошка
намјенских средстава за 2019.годину остварених по
основу Закона о заштити од пожара
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу плана утрошка
намјенских средстава за 2019.годину остварених по
основу Закона о заштити од пожара.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 3.
Комисија се именује за период од 4 (четири
године), са могућношћу поновног именовања.

Број:01-013-39/20
Датум: 09. Јун 2020.године

Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

31................................................................

Број:01-022-43/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је

29................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Програма
коришћења средстава посебних намјена од водних
накнада за 2019.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Програма
коришћења средстава посебних намјена од водних
накнада за 2019.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-38/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

30................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Програма
коришћења средстава остварених од концесионих
накнада за 2019.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Програма
коришћења средстава остварених од концесионих
накнада за 2019.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-37/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

32................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Програма
коришћења средстава накнаде од продајешумских
дрвних сортимената за 2019.годину
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Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Програма
коришћења средстава накнаде од продајешумских
дрвних сортимената за 2019.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-36/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

33................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Програма
обављања комуналних дјелатности заједничке
комуналне потрошње за 2019.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Програма
обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне
потрошње за 2019.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-47/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

34................................................................

Број:01-013-24/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

35................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Средњошколски
центар Рудо за 2019.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Јавне установе
Средњошколски центар Рудо за 2019.годиуе.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-19/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

36................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ ЦКПД „Просвјета“
Рудо за 2019.годину

На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду ЈУ ЦКПД „Просвјета“
Рудо за 2019.године.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека
„Манојло Илић“ Рудо за 2019.годину

Број:01-013-23/20
Датум: 09. Јун 2020.године

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду ЈУ Народна
библиотека „Манојло Илић“ Рудо за 2019.годину.

37................................................................

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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је

„Службени гласник општине Рудо” број 5/20

11.6.2020.

Страна

19

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални
рад Рудо за 2019.годину

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

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду ЈУ Центар за
социјални рад Рудо за 2019.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Број:01-013-41/20
Датум: 09. Јун 2020.године

Број:01-013-21/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

38................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о стању у области
пољопривреде на територији општине Рудо са
приједлогом мјера за унапређење пољопривредне
производње, сточарства и производње јагодичастог
воћа
Члан 1.
Усваја се Извјештај о стању у области
пољопривреде на територији општине Рудо са
приједлогом мјера за унапређење пољопривредне
производње, сточарства и производње јагодичастог воћа.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-48/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

39................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду мјесних заједница у
2019.години

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

40................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о стању објеката у власништву
општине Рудо
Члан 1.
Усваја се Извјештај о
власништву општине Рудо.

стању

објеката

у

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-46/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

41................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава из буџета
СО-е Рудо одобрених удружењима грађана у
2019.години
Члан 1.
Усваја се Извјештај о утрошку средстава из
буџета СО-е Рудо одобрених удружењима грађана у
2019.години.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-40/20
Датум: 09. Јун 2020.године

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду мјесних заједница у
2019.години.
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42................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду инспекције за храну
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду инспекције за храну.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-43/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду урбанистичко
грађевинске и саобраћајне инспекције.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-42/20
Датум: 09. Јун 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

45................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду тржишне инспекције
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду тржишне инспекције.

43................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду комуналне полиције
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду комуналне полиције.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-45/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

44................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду урбанистичко
грађевинске и саобраћајне инспекције

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-44/20
Датум: 09. Јун 2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић с.р.

46................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
09.06.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе за
туризам и спорт Рудо за 2019.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Јавне установе за
туризам и спорт Рудо за 2019.године.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-34/20
Датум: 09. Јун 2020.године
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 59. став 1. алинеја 8 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16 и 36/19), Начелник општине Рудо,
дана 04.06.2020.године, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо
(„Службени гласник Општине Рудо“ број: 5/17, 1/18, 3/19
и 7/19), у члану 19. Прилог 02.2-Табеларни преглед
систематизације радних мјеста у Одсјеку за привреду,
финансије и просторно уређење и Прилог 02-Описи
послова Одјељења за привреду, финансије, просторно
уређење и инспекцијске послове, Одсјек за привреду,
финансије и просторно уређење, радно мјесто под
редним бројем 6. Самостални стручни сарадник за
рачуноводство и књиговодство буџетских корисникаслужбеник пете категорије првог звања, у рубрици радно
искуство, број: „3“ мијења се и гласи: „1“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Рудо“.
Број:02-12-1/20
Датум: 04.06.2020.год.

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), члана 67. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17), а у складу са
Стратегијом 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 допуни Одлуке о одобравању Плана
имплементације и индикативног финансијског
оквира за период 2020-2022
I
У Одлуци о одобравању Плана имплементације и
индикативног финансијског оквира за период 2020-2022
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 2/20) мијења
се тачка II и гласи „Укупна планирана средства за
реализацију пројеката/мјера за период 2020-2022 износе:
10.500.135 КМ од чега је планирано финансирање из
буџета општине у износу од 5.678.842 КМ , а из осталих
извора 4.821.294 КМ“.

II
Одобрени План имплементације и индикативни
финансијски оквир за период 2020-2022 (у даљем тексту:
План имплементације) се мијења и допуњава следећим
пројектима:
1. Пројекат
3.1.1.1
Опремање
комуналног
предузећа (2019-2021) мијења се у ставци
„укупно предвиђени издаци за 3 године“ тако
што се умјесто 60.000 КМ уписује 100.000 КМ,
од чега се у 2020. години планирају средства у
износу 50.000 КМ из буџета и 50.000 КМ из
вањских извора. Из плана се бришу планирана
средства из буџета у износу од 30.000 КМ за
2021 и 2022.
2. План имплементације се допуњава пројектом:
2.2.1.8. Реконструкција зграде дома културе планирана средства у 2020. години - 110.000 КМ
од чега 55.000 КМ из буџета и 55.000 КМ из
вањских извора.
3. План имплементације се допуњава пројектом:
3.2.14 Изградња улице у насељу Росуље –
планирана средства у 2020. години - 110.000 КМ
од чега 55.000 КМ из буџета и из 55.000 КМ
вањских извора.
III
Измјењени План имплементације из члана II ове
Одлуке налази се у прилогу и чини њен саставни дио.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-022-13-2/20
Датум: 27.05.2020.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:
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 у школској 2020/2021.години“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ - а
износи 63.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. и 2021.годину, са
ставке текуће помоћи ученицима - превоз ђака,
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економски код 416124 и суфинасирањем од стране
Министарства просвјете и културе РС.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
отвореног поступка и спровођењем е-аукције. Критериј
за додјелу уговора је најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 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: 02-404-22/20
Датум: 27.05.2020.год.

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 броје 3.3. Плана јавних набавки
за 2020. годину, за набавку радова: „Израда прелаза
преко канала Росуље“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 1.875,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2020. годину са ставке
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију мостова, економски код 511233.
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: 02-404-22/20
Датум: 26.05.2020.год.

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

5....................................................................
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 набавку радова „Израда
прелаза преко канала Росуље“, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. КП „УСЛУГА“ АД Рудо, на износ од
1.875,00 КМ без ПДВ-а, односно на износ
2.193,75 КМ са ПДВ-ом
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда испуњава услове у складу са
тендерском документацијом и да са се са понуђачем КП
„УСЛУГА“ АД 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 веб страници општине Рудо.
Број: 02-404-4/20
Датум: 30.01.2020.год.

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

ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачу,
2. а/а

6....................................................................
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
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ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Општинској
управи Рудо, за мјесец април 2020. године
(организациони код 0 080 130), у износу од 53.828,70
КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката износ од 42.528,70 КМ (учешће општине у
пројекту Од домаћег млијека до сира и кајмака) на конто
412400 – Расходи за материјал за посебне намјене износ
од 351,00 КМ, на конто 412700 – Расходи за стручне
услуге износ од 386,10 КМ, на конта 412900 – Остали
некласификовани расходи износ од 596,70 КМ, на конто
415200 – Грантови у земљи износ од 12.399,00 КМ, на
конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда
и објеката износ од 2.925,00 КМ, на конто 511200 –
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката износ од 14.794,70 КМ и на
конто 511300 – Идаци за набавку постројења и опреме
износ од 11.076,20 КМ. И са конта 372200 – Буџетска
резерва (организациони код 9 999 999) изнод од 11.300,
КМ на конто 416129 – Остале текуће дознаке грађанима
11.300,00 КМ (помоћ болници Фоча за набавку
респиратора и Првог гардијској бригади ВРС).
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: 02-403-2/20
Датум: 25.05.2020.год.

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

7....................................................................
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 април 2020. године
(организациони код 0 080 300), у износу од 8.362,00 КМ,
са конта 411100 – Расходи за бруто плате запослених
износ од 2.010,00 КМ, са конта 412700 – расходи за
стручне услуге износ од 552,00 КМ, са конта 416300 –
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите износ од
5.500,00 КМ и са конта 419100 – Расходи за судске
трошкове изнод од 300,00 КМ на конто 411300 – Расходи

за накнаду плата за вријеме боловања износ од 2.010,00
КМ (боловање), на конто 412900 – Остали
некласификовани расходи износ од 6.052,00 КМ (5.500,00
КМ за првостепену стручну комисију и 552,00 КМ за
уговор о дјелу Грабовчић Александра) и на конто 511300
– Издаци за набавку постројења и опреме износ од 300,00
КМ (набавка рачунарске опреме 300,00 КМ).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за буџет.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број: 02-403-3/20
Датум: 25.05.2020.год.

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

8....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 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 мај 2020. године (организациони
код 0 080 130), у износу од 680,00 КМ, са конта 511200 –
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката износ од 680,00 КМ на
конто 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и
ситног инвентара износ од 680,00 КМ (набавка униформе
за портира).
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: 02-403-4/20
Датум: 10.06.2020.год.

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

9....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута
општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,
доноси
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ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава ЈУ
Средњошколски центар „Рудо“, за мјесец мај 2020.
године (организациони код 0 815 075), у износу од 100,00
КМ, са конта 511300 – Издаци за набавку постројења и
опреме износ од 100,00 КМ на конто 516100 - Издаци за
залихе материјала, робе и ситног инвентара износ од
100,00 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: 02-403-5/20
Датум: 10.06.2020.год.

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

10..................................................................
На основу чл. 67.став 1.алинеја 5. и 88. Статута
општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17
и 8/17) , по захтјеву Црквене општине Штрпци , а на
предлог Комисије за вјерска питања Скупштине
општине Рудо, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 2. 000,00 КМ , на име помоћи Црквеној општини
Штрпци за набавку и постављање металне ограде на део
црквене порте који није ограђен.
II
Уплату средстава на рачун Црквене општине
Штрпци, бр.562-006-8068131177 –НЛБ банка, вршити са
са позиције “ грантови вјерским организацијама-415214“.
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: 02-022-51/20
Датум: 15.06.2020.год.

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

11..................................................................
На основу чл. 67.став 1.алинеја 5. и 88. Статута
општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17
и 8/17) , по захтјеву Црквене општине Бијело Брдо а на
приједлог Комисије за вјерска питања Скупштине
општине Рудо, Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 2000,00 КМ , на име помоћи Црквеној општини Бијело
Брдо за санацију кровног покривача цркве брвнаре на
Бијелом Брду.
II
Одобрена средства, са позиције “ 415-214грантови вијерским организацијама“, уплатити на рачун
Црквене општине Бијело Брдо, бр. 562-006-80593151-38НЛБ 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: 02-022-50/20
Датум: 15.06.2020.год.

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

12..................................................................
На основу чл. 67.став 1.алинеја 5. и 88. Статута
општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17
и 8/17) , по захтјеву Црквене општине Рудо а на
приједлог Комисије за вјерска питања Скупштине
општине Рудо, Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 2000,00 КМ , на име помоћи Црквеној општини Рудо
за трошкове реконструкције звоника цркве у Рудом.
II
Одобрена средства, са позиције “ 415-214грантови вијерским организацијама“, уплатити на рачун
Црквене општине Рудо, бр. 562-006-806397792-28-НЛБ
банка.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-022-49/20
Датум: 15.06.2020.год.

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

13..................................................................
На основу чл. 67.став 1. алинеја 5. и 88.Статута
општине Рудо (Службен гласник општине Рудо бр.4/17 и
8/17)
а на приједлог Комисије за вјерска питања
Скупштине општине Рудо, Начелник општине Рудо
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи

II
Наведена средства,са позиције „грантови
вјерским организацијама- 415-214“ уплатити на рачун
подносиоца захтјева ,бр.562 -006-81376854-15-НЛБ
банка.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-022-52/20
Датум: 15.06.2020.год.

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

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 15..................................................................
од 2000,00 КМ, на име помоћи Меџлису Исламске
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута
заједнице Рудо
за текуће одржавање објеката по општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 и
потреби.
8/17) , по захтјеву Томић Бојана
из села Бјелушине,
општина Рудо а на приједлог Комисије за утврђивање
II
узрока настале штете и процјену њене вриједности ,
Уплату средстава , са позиције „415-214- Начелник општине Рудо д о н о с и:
грантови вјерским организацијама“, извршити на рачун
Меџлиса Исламске заједнице Рудо бр.562-006-8124224434 - НЛБ банка.
О Д Л У К У
о додјели новчане помоћи
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
I
за привреду, финансије, просторно уређење и
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
инспекцијске послове.
од 430,00 КМ, на име помоћи за санацију штете на
водоводним инсталацијама , која је настала услед
IV
клизишта.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
II
Наведена средства, са позиције „ текуће помоћинепогоде , штете -416-126“
уплатити на рачун
Број: 02-022-48/20
Томић
Бојана
,
број:
562
-00681594669-59
НЛБ банка.
Датум: 15.06.2020.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р
III
14..................................................................
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута за привреду, финансије, просторно уређење и
општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 и инспекцијске послове.
8/17) , по захтјеву архимадрита Кипријана Топаловића из
Трнаваца код Рудог, а на предлог Комисије за вјерска
IV
питања Скупштине општине Рудо, Начелник општине
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
Рудо
д о н о с и:
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О Д Л У К У
о додјели новчане помоћи

Број: 02-339-8/20
Датум: 15.06.2020.год.

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

16..................................................................
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
од 2000,00 КМ, на име помоћи за довршетак изградње
звонаре у манастиру Грађеник посвећеном Светом
преображењу Господњем.

На основу чл. 67. став 1. алинеја 5.и 88. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17 и 8/17), по молби за помоћ Удружења „Црквине“
Рогатица , Начелник општине , д о н о с и:
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О Д Л У К У
о одобравању средстава
I
Удружењу „Црквине“ Рогатица одобравају се
новчана средства у износу од 300,00 КМ , на име
помоћи за планиране активности чланова овог удружења.
II
Наведена средства , из средстава буџета општине
Рудо, са позиције “буџетска резерва “,уплатити на
рачун овог удружења бр. 5514802211573745 (Уникредит
банка).
III
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-33/20
Датум: 15.06.2020.год.

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

17..................................................................
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88. Статута
општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 и
8/17) , по захтјеву Пјевчевић Горана из села Омарине,
општина Рудо а на приједлог Комисије за утврђивање
узрока настале штете и процјену њене вриједности ,
Начелник општине Рудо д о н о с и:
О Д Л У К У
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
од 665,00 КМ, на име помоћи за санацију штете на
стаји власништво Пјевчевић Горана, која је настала услед
олујног невремена.
II
Наведена средства, са позиције „ текуће помоћинепогоде , штете -416-126“
уплатити на рачун
Пјевчевић Бојане, број: 562 -006- 81522864-37 НЛБ
банка.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-339-10/20
Датум: 16.06.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р
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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.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Одлука о ослобађању од комуналне таксе за истицање пословног имена и закупнине јавних
површина и пословног простора,
1/1
Одлука о допуни Одлуке о закупу пословних простора у власништву општине Рудо,
2/1
Одлука о стављању ван снаге одлуке о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама,
3/2
Одлука о набавци уџбеника,
4/2
Одлука о провођ.јав. поз. за давање у закуп земљ. обј.дијела бившег склад. „Цар Душан“ Рудо,
5/2
Одлука о учешћу општине у Другој фази пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“,
6/3
Одлука о додјели земљишта на привремено коришћење Одбору за гробље Мокронози
7/3
Одлука о додјели земљ. на коришћење МХ„ЕРС“ М.П. а.д. Требиње, ЗП „Ел.дистриб.“ а.д. Пале
8/3
Одлука о финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Рудо за 2020.г,
9/4
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Рудо за 2019. годину,
10/4
Одлука о додјели субвенције привредним суб. погођених кризом изазваном вирусом корона,
11/5
Одлука о одобравању средстава КП „Услуга“ Рудо а.д. Рудо
12/6
Програм коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2020.г,
13/6
Програм мјера превентивне дезинсекције и дератизације,
14/6
Програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на
подручју општине Рудо за 2020.годину
15/7
Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератиз. на под. Опш.Рудо за 2020.г.,
16/11
Одлука о разрјешењу секретара Скупштине општине Рудо,
17/13
Одлука о именовању ВД секретара Скупштине општине Рудо
18/14
Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова Комисије за избор органа управљања14
у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо,
19/14
Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо,
20/14
Одлука о именовању ВД члана Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо,
21/14
Одлука о именовању чл. Комисија за примопредају дуж. Дир.ЈУ Н. Б. „Манојло Илић“ Рудо,
22/15
Одлука о именовању чл. Комисија за прим. дуж. дир. ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо
23/15
Одлука о имен. чл. Комисија за примопредају дужности директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо,
24/16
Одлука о имен. чл. Комисија за примопредају дуж. дир.Јавне установе за туризам и спорт Рудо,25/16
Одлука о имен. чланова Комисија за примопредају дужности дир.ЈП Инф.центар Рудо
26/16
Одлука о именовању чланова Комисија за прим. Дуж. дир. ЈУ Центар за социјални рад Рудо
27/17
Одлука о именовању чланова Комисија за прим. дужности директора КП „Услуга“ Рудо а.д.
28/17
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Програма коришћења средстава посебних
намјена од водних накнада за 2019.годину,
29/18
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Плана утрошка намјенских средстава за 2019.г.
остварених по основу Закона о заштити од пожара,
3018/
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Програма коришћења средстава остварених
од концесионих накнада за 2019.годину,
31/18
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Програма коришћења средстава накнаде од
продаје шумских дрвних сортимената за 2019.годину,
32/18
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Програма обављања комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње за 2019.годину,
33/19
Закључак о усвајању Извјештаја ЈУ Народна библиотека „Манојло Илић“Рудо,
34/19
Закључак о усвајању Извјештаја ЈУ Средњошколски центар Рудо,
35/19
Закључак о усвајању Извјештаја ЈУ ЦКПД„Просвјета“ Рудо,
36/19
Закључак о усвајању Извјештаја ЈУ Центар за социјални рад Рудо,
37/20
Закључак о усвајању Извјештаја о стању у области пољ.на тер.општине Рудо са приједлогом
мјера за унапређење пољ. производње, сточарства и производње јагодичастог воћа,
38/20
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Мјесних заједница за 2019. годину,
39/20
Закључак о усвајању Извјештаја о стању објеката у власништву општине Рудо,
40/20
Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава из буџета општине Рудо одобрених
удружењима грађана у 2019.години,
41/20
Закључак о усвајању Извјештаја Инспекције за храну,
42/21
Закључак о усвајању Извјештаја комуналне полиције
43/21
Закључак о усвајању Извјештаја урбанистичко грађ. инспекције и саобраћајне инспекције,
44/21
Закључак о усвајању Извјештаја тржишне инспекције,
45/21
Закључак о усвајању Извјештаја Јавне установе за туризам и спорт Рудо,
46/21
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста општинске управе Рудо
Одлука о допуни одлуке о одобравању Плана имплементације и индикативног финансијског
оквира за период 2020-2022
Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о покретању јавне набавке
Одлука о избору најповољнијег понуђача
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 додјели новчане помоћи
Одлука о додјели новчане помоћи
Одлука о додјели новчане помоћи
Одлука о додјели новчане помоћи
Одлука о додјели новчане помоћи
Одлука о додјели новчане помоћи
Одлука о одобравању средстава
Одлука о додјели новчане помоћи
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