СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XXV

Рудо, 7. јун 2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 4.став 1. и члана 24б. Закона о
административним
таксама
(„Службени
гласник
Републике Српске“ број: 100/11, 103/11, 67/13, 123/20),
члана 39. Закона о локалној самоуправи („ Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16, 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 03.06.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о општинским административним таксама
Члан 1.
Овом одлуком прописују се и утврђују
општинске административне таксе (у даљем тексту:
таксе), за списе и радње у управним и другим
поступцима пред
органима локалне самоуправе
општине Рудо.
Члан 2.
Списи и радње, за које се плаћа такса, као и
висина таксе, утврђују се таксеном тарифом, која је
саставни дио ове одлуке.
Такса се може наплатити само ако је прописана
таксеном тарифом.
Члан 3.
Обвезник плаћања таксе је подносилац захтјева,
односно поднеска, којим се поступак покреће, односно
врши радња, прописана тарифом.
Ако за исту таксу постоји више таксених
обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замјењује захтјев, односно
поднесак из става 1. овог члана, обвезник је давалац
изјаве на записник.
Члан 4.
Ако таксеном тарифом није другачије
прописано, таксена обавеза настаје:
1. за поднеске, у тренутку кад се предају а за усмено
саопштење дато на записник -кад се записник сачини;
2. за рјешења, дозволе и друге исправе-у тренутку
подношења захтјева за њихово издавање;
3. за управне радње, у тренутку подношења захтјева
за њихово извршење.
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Члан 5.
Такса се уплаћује, у корист буџета општине
Рудо, у тренутку настанка таксене обавезе.
Члан 6.
Ако лице, које је дужно да плати таксу, а
поднесак је предат непосредно или поштом, исту не
плати, орган који одлучује по поднеску, упозориће
подносиоца да је дужан, у року од 8 дана, платити таксу
и упозорити га на последице неплаћања.
Члан 7.
Ако, у остављеном року, обвезник не плати
таксу, орган из претходног
члана, затражиће од
надлежног органа Пореске управе (по пребивалишту
обвезника) да наплати таксу принудним путем.
Жалба на рјешење о наплати таксе, не задржава
извршење.
Члан 8.
Када је таксу дужно платити лице, са
пребивалиштем у иностранству, наплата неуплаћене
таксе, извршиће се прије уручења рјешења, којим је
поступак окончан.
Члан 9.
Такса се плаћа у прописаном износу у
административним таксеним маркама
јединствене
емисије од 1 КМ, 2 КМ, 5 КМ и 10 КМ или уплатом на
рачун буџета општине Рудо.
Уколико је износ административне таксе већи од
100 КМ, уплата таксе врши се на рачун буџета општине
Рудо.
Члан 10.
Кад се издаје исправа по захтјеву странке у два
или више примјерака за коју се плаћа такса, за други и
сваки следећи примјерак, плаћа се такса као за препис
или овјеру преписа.
Члан 11.
У рјешењу или другој исправи, за коју је плаћена
такса, означава се да је такса плаћена, у којем износу и по
којем тарифном броју , као и основ за ослобађање од
плаћања таксе.
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Члан 12.
Лице, које је платило таксу, коју по овој одлуци
није било дужно платити или је платило већи износ, има
право на поврат средстава.
Захтјев за поврат таксе подноси се Пореској
управи Републике Српске.
Рјешење о поврату непрописно уплаћене таксе
не подлијеже такси.
Члан 13.
Ако је таксеном тарифом прописано да се такса
плаћа зависно од вриједности предмета, као основица за
обрачун таксе, узима се вриједност означена у поднеску
или исправи.
Члан 14.
Ослобађања од плаћања административне таксе,
прописана чланом 13. и 14. Закона о администратвним
таксама
(„Службени гласник Републике Српске“
бр.100/11, 103/11, 67/13, 123/20), односе се и на
општинске административне таксе.
Осим ослобађања, утврђених у претходном
ставу, од обавезе плаћања свих такси ослобођени су:
корисници социјалне помоћи, корисници породичне
инвалиднине (чланови породица погинулих бораца ВРС)
и РВИ (припадници ВРС)
од прве
до шесте
категорије, корисници алтернативног смјештаја и лица
старија од седамдесет година, уз приложен доказ о
припадности одређеној категорији.
Од плаћања такси ослобођена су и јавна
предузећа и установе чији је оснивач Скупштина
општине Рудо, као и удружења од јавног интереса за
Републику Српску и Општину Рудо, а којима је то
својство признато у складу са актом којим се уређује
додјела и престанак статуса удружења од јавног
интереса.
Члан 15.
Такса се не плаћа за издавање извода, увјерења
или потврда, као и приликом подношења захтјева,
молби, приједлога и пријава.
Члан 16.
За списе и радње у поступку за исправљање
грешака у рјешењима, другим исправама и службеним
евиденцијама, као и за поступке који се воде по
службеној дужности, не плаћа се такса.
Члан 17.
За списе и радње у поступку код
органа
локалне самоуправе општине Рудо, таксе се плаћају по
сљедећој тарифи општинских административних такси:
TАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
1.

За жалбе на рјешења, која доносе органи
локалне самоуправе, ако овом одлуком
није другачије прописано

КМ
10,00

Тарифни број 2.
КМ
За рјешења, која доносе органи локалне 10,00
самоуправе, ако овом одлуком није
прописана посебна такса
Напомена:
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више
лица, такса по овом тарифном броју плаћа се онолико
пута колико има лица, којима се рјешење уручује.
1.

Тарифни број 3.
За списе и радње из области личног стања
грађана, плаћа се такса и то:
КМ
1. Доношење рјешења о закључењу брака 30,00
преко пуномоћника
2. Доношење рјешења о промјени личног 20,00
имена (из личних разлога)
3. Доношење рјешења о накнадном упису у 10,00
МКР,
уз
констатацију
чињенице
држављанства БиХ-РС
4. Накнадни упис чињенице држављанства 10,00
БиХ-РС у МКР
5. Изјава о заједничком домаћинству
5,00
(кућна листа) за иностранство
Напомена:
а) за грађане који бораве у иностранству, а
писмено изразе потребу да им се доставе изводи из
матичних књига, достављање ће се извршити поштом
тек након што се измире трошкови поштарине.
Тарифни број 4.
За списе и радње из области општих послова,
плаћа се такса и то:
КМ
1. Овјера потписа
2,00
2. Овјера фотокопије преписа и рукописа, 2,00
по свакоj страници фотокопије оригинала
А4 формата
-ако се овјера врши у више примјерака, 1,00
сваки следећи примјерак (по страници
фотокопије А4 формата)
3. Овјера пуномоћи
5,00
Напомена:
а) овјера потписа врши се само уз присуство
особе која овјерава потпис и уз лични идентификациони
документ,
б) овјера фотокопије или преписа врши се
искључиво уз приложен оригинал документа,
ц) за особе, које (због болести ) не могу доћи у
зграду општине,ради овјере потписа, уз приложен доказ о
болести, обезбједиће се излазак службеног лица на дату
адресу,
Тарифни број 5.
1. За овјеру уговора, плаћа се такса (према
вриједности утврђеној уговором)
2. Ако је вриједност уговора непроцјењива
или није назначена,

„Службени гласник општине Рудо” број 7/21

07.06.2021.

3%
20,00
КМ

Страна

2

Напомена: За овјеру анекса уговора, плаћа се 50% таксе
из претходног става.
Тарифни број 6.
За
списе и радње у вези
обављања
предузетничке и привредне дјелатности, плаћа се такса и
то:
КМ
1.
Оснивање предузетника
30,00
2.
Промјена података уписаних у регистар 20,00
3.
Престанак обављања дјелатности
10,00
4.
Припремне радње код предузетника
10,00
5.
Резервација пословног имена
која 15,00
обухвата регистрацију и брисање
6.
Регистрација и усклађивање
редова 10,00
вожње(за сваки нови ред вожње)
7.
Категоризација угоститељских објеката 20,00
за смјештај гостију (куће и собе за
изнајмљивање, кампови, апартмани)
8.
Отварање нове пословне јединице у 20,00
оквиру регистроване дјелатности
9.
Продужен рад угоститељских објеката
15,00
10. Обављање дјелатности ван пословног
простора у области:
а) трговине:
-тезге............................................
20,00
-продаја кокица,сладоледа и сл.
10,00
б) угоститељства:
-шатор..........................................
30,00
-остали угоститељи....................
20,00
в) занатства.................................
15,00
г) остале услуге...........................
15,00
11. Доношење рјешења којим се одобрава
дјелатност јавног превоза лица и ствари
(уз регистровано властито возило)
а)
Јавни превоз лица –аутобус
30,00
б)
Јавни превоз лица-такси превоз
25,00
ц)
Јавни превоз ствари (теретна моторна, 30,00
вучна, прикључна возила)
д)
Властити превоз за потребе регистроване 20,00
дјелатности
12. Промјена возила –регистрација новог 15,00
возила за све дјелатности
Напомена:Ако се захтјев у вези са регистрацијом за тачке
1-5 овог тарифног броја подноси електронским путем,
износ таксе се умањује за 50%.
Тарифни број 7.
За издавање лиценци, плаћа се такса и то:
1.

Лиценца за превознике

2

Легитимација за возача моторног возила

20,00
КМ
10,00
КМ

Тарифни број 8.
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских
послова, плаћа се такса и то:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

За издавање локацијских услова
Издавање рјешења о одобрењу за
грађење
За објекте чија
је предрачунска
вредност :
-до 50 000,00 КМ
-од 50 000,00-100 000,00 КМ
-преко 100 000,00 КМ
За издавање рјешења о одобрењу за
употребу објекта
За издавање рјешења за легализацију
објекта
За издавање рјешења о утврђивању
легалности објекта
За еколошку дозволу
Обнављање еколошке дозволе
Измјена или ревизија еколошке
дозволе

KM
20,00

100,00
150,00
0,3%(али
макс.
5 000
30,00
20,00
10,00
80,00
50,00
50,00

Издавање водне сагласности
Издавање водне дозволе

15,00
30,00

Тарифни број 9.
1. За излазак службених лица на лице
мјеста (по започетом радном сату)
2. За трошкове превоза до мјеста увиђаја,
плаћа се од цијене горива по пређеном
километру

20,00
20 %

Тарифни број 10.
За списе и радње из области стамбених
плаћа се такса и то:
1. Упис оснивања заједнице етажних
власника у регистар
2. Упис статусне промјене заједнице
етажних власника
3. Упис промјене лица овлаштених за
заступање заједнице етажних власника

послова,
15,00
КМ
10,00
КМ
10,00
КМ

Члан 18.
На све што није прописано овом одлуком, у вези
прописивања и наплате општинске административне
таксе,
примјењиваће
се
одредбе
Закона
о
административним таксама
(„Службени гласник
Републике Српске“, бр. 100/11,103/11,67/13,123/20).
Члан 19.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о општинским административним таксамаПречишћени текст(„Службени гласник општине Рудо“
број 16/13).
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-79/21
Датум:3 јун 2021.год.
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2....................................................................
На основу члана 39. и 82.став 2. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине
Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021.године, донијела је :
ОДЛУКУ
о накнади штете
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови и поступак за
остваривање права на дјелимичну
накнаду штете,
настале услед елементарних непогода (град, поплава,
бујице, клизишта, олујни вјетрови, удар грома, пожар),
као и штете причињене од дивљачи и паса луталица.
Скупштина општине може, посебном одлуком,
признати право на накнаду штете настале и од других
узрочника.
Члан 2.
За штету, коју причини ловостајем заштићена
дивљач, одговоран је корисник ловишта.
За штету, коју причини дивљач, за коју је
прописана стална забрана лова, одговоран је онај ко је
забрану прописао.
Изузетно, накнада штете коју причини медвјед,
обезбјеђује се из буџета Републике Српске у износу од
45%, из буџета општине у износу од 25% и преосталих
30% обезбјеђује корисник ловишта.
Нема одговорности за штету коју учини медвјед
на стоци без чобана и у подручју на коме је паша
забрањена.
Власници паса одговорни су за штету коју
причине њихови пси.
Члан 3.
Корисник ловишта дужан је да предузме мјере за
спречавање штете, коју дивљач може причинити људима
и њиховој имовини, као и да уклања псе и мачке
луталице, који се крећу по ловишту на удаљености већој
од 200 метара од насеља, насељених објеката или стада у
складу са одредбама Закона о ловству (Службени
гласник Републике Српске бр.60/09 и 50/13).
Члан 4.
Право на дјелимичну накнаду штете, до 50%,
припада
власницима или корисницима објеката,
земљишта, стоке и пољопривредних култура, који су
претрпјели штету из члана 1. ове одлуке, само под
условом да су претходно предузели све мјере прописане
у циљу спречавања настанка штете.
Изузетно, право на дјелимичну накнаду штете,
максимално до 40%, има власник односно корисник
који, у плавном подручју засије житарице, поврће или
засади воће.
Члан 5.
Мјере за спречавање штете су:

(1) Изградња стамбених и економских објеката у
складу са дозволом за градњу и прописаним стандардима
градње и на земљишту које није подложно клизишту.
(2) Нема одговорности за штету на објектима,
који нису прописно одржавани након изградње или је
због старости објекат дотрајао и неупотребљив за
основну намјену.
(3) Мјере за спречавање штете од поплава су
изградња објеката на одговарајућој удаљености од корита
ријека односно изван плавног подручја ријека и бујичних
потока.
(4) Плавно подручје, у смислу ове одлуке,
представља површину земљишта, које је уз ријеку и
плављено је једном ил више пута у последњих двадесет
година.
(5) Мјере за спречавање штете од дивљачи и
паса луталица подразумјевају постављање ефикасних
ограда, електричних пастира, заштита младих садница
омотавањем или премазивањем, испаша стоке са
чобанином и на површинама дозвољеним за испашу.
(6) У току ноћи стоку затварати у штале или
прописно урађене и обезбјеђене торове.
(7) Посебно урађени и обезбјеђени торови су они
који имају бетонско-камени темељ дубине најмање 25 цм
и зид (сокл)изнад површине земље од чврстог материјала
висине најмање 25 цм. Ограда мора бити од чврстог
материјала са отворима мањим од величине уобичајених
нападача (штетника) и висине најмање 1,5 метар.
Члан 6.
Обавеза оштећеног је да сачува све трагове који
доказују причињену штету као и трагове починиоца и да
предузме све мјере на заустављању односно спречавању
даље штете.
Власник односно корисник добара нема право на
накнаду штете уколико није предузео све радње, у
сопственим
могућностима, да се заустави даље
настајање и повећање штете.
Члан 7.
Пријава о причињеној штети
подноси се
Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове одмах а најкасније у року од три
дана од дана настанка штете.
Члан 8.
Утврђивање узрока настале штете и процјену
њене вриједности врши комисија, коју формира
Начелник општине.
Члан 9.
Комисију за процјену штете (у даљем тексту:
комисија) чине најмање три члана .
Састав и број чланова комисије одређује се
зависно од обима и врсте штете односно узрочника
штете.
У састав комисије обавезно улази представник
општинске управе (предсједник комисије), стручна лица
(агроном, грађевинац, стручњак ветеринарске, шумарске
или биолошке струке и друго зависно од врсте штете) и
стручна лица која одреди корисник ловишта ако је у
питању штета од дивљачи или паса луталица.
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Члан 10.
Комисија је дужна одмах по пријему пријаве, а
најкасније у року од 2 дана, извршити увиђај на лицу
мјеста и сачинити записник са приједлогом износа
накнаде штете.
Члан 11.
Код штета на пољопривредним културама,
проузрокованих градом, поплавама, олујним вјетровима,
бујицама и слично, комисија је дужна да обави најмање
два увиђаја и то одмах по пријави и касније у моменту
очекиваног рода.
Послије другог увиђаја сачињава се записник са
коначном процјеном висине штете.
Минимална површина, засијана житарицама и
поврћем, за коју се може поднијети захтјев за накнаду
штете је 0,2 ха.
Члан 12.
Након извршене процјене, записник са
приједлогом износа накнаде штете комисија доставља
Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове (у даљем тексту: Одјељење), које
доноси рјешење о износу и начину исплате накнаде
штете.
На ово рјешење оштећени има право жалбе
начелнику општине.
Члан 13.
У случају штете причињене људима због уједа
паса луталица, захтјев треба да садржи датум и мјесто
штетног догађаја, вјеран опис самог догађаја, податке о
свједоцима догађаја ако их је било и приједлог
захтјеваног износа накнаде.
Уз захтјев се прилажу: фотокопија личне карте
оштећеног, налаз љекара опште праксе и специјалистеинфектолога.
Комисија прибавља изјаве свједока (ако их има
)и изјаву оштећеног.
На основу прикупљених доказа,
комисија
предлаже Одјељењу начин на који ће се рјешити
захтјев оштећеног.
Уколико постоји сагласност о износу накнаде,
начелник општине са оштећеним закључује споразум о
накнади штете, с тим да износ накнаде не може бити
већи од 500,00 КМ.

остваре право на накнаду штете из
кантоналног,
републичког или државног буџета.
Корисницима кредитних средстава из буџета
општине Рудо за подстицај економског развоја, који
редовно не измирују обавезе према општини, као и
другим дужницима, који по било ком основу имају
доспјеле обавезе према општини Рудо, одобрена накнада
штете неће се исплаћивати, већ ће се за тај износ
умањити дуг корисника.
Ограничења из овог члана односе се и на чланове
заједничког домаћинства.
Члан 17.
Споразуми о накнади штете од уједа паса
луталица објављују се у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“
Број:01-022-82/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

3....................................................................
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 03.06.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о финансирању пројеката удружења грађана из
буџета општине Рудо

Члан 15.
У посебним ванредним условима Скупштина
општине може, на приједлог Начелника општине,
одобрити издвајање додатних средстава за накнаду штета
у текућој години или о њеној исплати у наредној години.

Члан 1.
Из средстава буџета општине Рудо за 2021.
годину – буџетска ставка 4152 „Грантови у земљи“,
финансираће се пројекти следећих удружења:
1. Ловачко удружење „Варда“.................... 4.171,00
2. Удружење жена „Ева“ Рудо......................4.000,00
3. Планинарско спортска организација
вихра“..........................................................4.992,00
4. СРД Језеро Рудо..........................................4.000,00
5. ЦОД Луна/ женска иницијатива.............. 3.412,00
6. Повратак у Подриње – ПУП.....................2.951,00
УКУПНО
23.526,00 КМ
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.

Члан 16.
Право на накнаду штете, по овој одлуци, немају
власници односно корисници из члана 4.ове одлуке, који

Члан 3.
Након доношења Одлуке о расподјели средстава,
Начелник општине са одабраним корисницима средстава

Члан 14.
Накнада се исплаћује у календарској години у
којој је штета настала, у складу са расположивим
буџетским средствима.
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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.

Ову накнада уплаћује ШГ „РУДО“ Рудо на рачун
јавних прихода општине Рудо, а може се трошити за
развој неразвијених дијелова општине према програму
који усваја надлежни орган јединице локалне
самоуправе.

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

II
Планирани приход Буџета за 2021. годину по том
основу износи 75.000 КМ.

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.

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)
................................................................ 20.000 КМ
3.Санирање локалних путева из Плана капиталних
инвестиција
(конто 511200) ...43.000 КМ

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.

V
Степен и динамика реализације програма
зависиће од остварених прилива по овом основу.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику“ општине Рудо.
Број:01-022-78/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

VI
За намјенско трошење средстава одговоран је
Начелник општине.
VII
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве
у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-022-90/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

4....................................................................
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19),
члана 89. став 9. Закона о шумама („Службени гласник
РС“, број 75/08, 60/13 и 70/20) и члана 36. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број
4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 03.06. 2021. године, д о н и ј е л а ј е
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД
ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Према одредбама члана 89. тачка 3. и 4. Закона о
шумама („Службени гласник РС“ број 75/08, 60/13 и
70/20) 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.

5....................................................................
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 4. став 3.
Одлуке о закупу пословних простора у власништву
општине (''Службени гласник општине Рудо''', број 7/14 и
5/20), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној
дана 03.06.2021.године, доноси
ОДЛУКУ
о додјели пословних просторија
OO Црвеног Крста Рудо
Члан 1.
ОО Црвеног Крста Рудо додјељује се на
коришћење пословни простор у улици Вожда Карађорђа
Петровића број 37 у Рудом, на парцели означеној са
к.ч.637/2 , уписане у Лист непокретности 107/0 КО Рудо
Град, а који чине двије канцеларије у приземљу зграде
П+4 преко пута канцеларија ЈУ Центар за социјални рад,
у површини од 23,45 м2.
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Простор ходника и санитарног чвора ОО
Црвеног крста Рудо користиће заједно са ЈУ Центар за
социјални рад.
Члан 2.
Простор из члана 1. ове одлуке додјељује се ОО
Црвеног Крста Рудо у сврху обављања регистроване
дјелатности од јавног интереса.
Члан 3.
Право коришћења пословног простора ОО
Црвеноог Крста Рудо се додјељује на трајно коришћење,
без накнаде и без права давања на коришћење трећим
лицима.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да
закључи Уговор о давању пословног простора на
коришћење у складу са овом одлуком.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Рудо''.
Број:01-022-80/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

6....................................................................
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 4. став 3. Одлуке о закупу пословних простора у
власништву општине (''Службени гласник општине
Рудо''', број 7/14 и 5/20), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 03.06.2021.године, доноси
ОДЛУКУ
о додјели пословних просторија ЈУ Центар за
социјални рад Рудо
Члан 1.
ЈУ Центар за социјални рад Рудо додјељује се на
коришћење пословни простор у улици Вожда Карађорђа
Петровића број 37 у Рудом, на парцели означеној са
к.ч.637/2 , уписане у Лист непокретности 107/0 КО Рудо
Град, а који чине четири канцеларије у приземљу зграде
П+4 преко пута канцеларија ОО Црвеног крста Рудо, у
површини од 65,18 м2.
Простор ходника и санитарног чвора ЈУ Центар
за социјални рад користиће заједно са ОО Црвеног крста
Рудо.
Члан 2.
Простор из члана 1. ове одлуке додјељује се ЈУ
Центар за социјални рад Рудо у сврху обављања
регистроване дјелатности од јавног интереса.

Члан 3.
Право коришћења пословног простора ЈУ
Центар за социјални рад Рудо се додјељује на трајно
коришћење, без накнаде и без права давања на
коришћење трећим лицима.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да
закључи Уговор о давању пословног простора на
коришћење у складу са овом одлуком.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Рудо''.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука о додјели пословних просторија Центру за
социјални рад Рудо (''Службени гласник општине Рудо''
број 9/06).
Број:01-022-81/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

7....................................................................
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07,
109/12 и 44/16), и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ЗА ТУРИЗАМ И СПОРТ РУДО
Члан 1.
Брадоњић Владимир из Рудог, разријешава се
дужности директора Јавне установе за туризам и спорт
Рудо, због истека мандата.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Директору Јавне установе за туризам и спорт
Рудо Брадоњић Владимиру је истекао мандат
10.05.2021.године.
Одлуком Скупштине општине Рудо расписан је
конкурс за избор и именовање директора Јавне установе
за туризам и спорт Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо је спровела поступак по јавном конкурсу
у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03) и Комисији за избор и
именовања доставила Записник са састанка Комисије са
ранг листом кандидата.
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Комисија за избор и именовање Скупштине
општине Рудо није имала примједби на проведени
поступак од стране Комисије за избор органа управљања
у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо.
Обзиром да је Брадоњић Владимиру истекао
мандат, да је спроведена процедура по конкурсу и да су
испуњени услови за именовање предложеног кандидата
за директора Јавне установе за туризам и спорт Рудо то је
Скупштина у складу са чланом 18. Закона о систему
јавних служби и чланом 36. Статута општине Рудо
одлучила како је напред наведено.
Број:01-022-83/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

8....................................................................
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07,
109/12 и 44/16), и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је

општине Рудо па је у складу са Пословником Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
бр.10/18) предложила Скупштини да за директора Јавне
установе за туризам и спорт Рудо именује Брадоњић
Владимира.
Обзиром
да је спроведена процедура по
конкурсу и да су испуњени услови за именовање
предложеног кандидата за директора Јавне установе за
туризам и спорт Рудо како то предвиђа Закон о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03), Закон
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ бр.68/07, 109/12 и 44/16) и Пословник
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ бр.10/18), то је Скупштина у складу са чланом 18.
Закона о систему јавних служби и чланом 36. Статута
општине Рудо одлучила како је напред наведено.
Број:01-022-84/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

9....................................................................

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ЗА ТУРИЗАМ И СПОРТ РУДО

На основу члана 16. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07, 109/12 и 44/16), и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је

Члан 1.
Владимир Брадоњић из Рудог, именује се за
директора Јавне установе за туризам и спорт Рудо, на
период од четири године.

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ ДЗ „ДР СТОЈАНА И ЉУБИЦА“ РУДО

Члан 2.
Именовани ће послове директора обављати без
ограничења овлашћења.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком Скупштине општине Рудо расписан је
конкурс за избор и именовање директора Јавне установе
за туризам и спорт Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо је спровела поступак по јавном конкурсу
у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03) и Комисији за избор и
именовања доставила Записник са састанка Комисије са
ранг листом кандидата.
На достављеној ранг листи једини рангирани
кандидат је Брадоњић Владимир из Рудог.
Комисија за избор и именовање Скупштине
општине Рудо нема примједби на проведени поступак од
стране Комисије за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина

Члан 1.
За чланове Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана
и Љубица“ Рудо, на мандатни период од четири године,
именују се:
1. Терзић Предраг
2. Стикић Мирослав
3. Ћеха Јована
4. Никитовић Радиша
5. Маринковић Драгош
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком Скупштине општине расписан је
конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора
ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо је спровела поступак по јавном конкурсу
у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03) и Комисији за избор и
именовања доставила Записник са састанка Комисије са
са ранг листом кандидата.
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На достављеној ранг листи најбоље рангирани
кандидати су: Терзић Предраг, Стикић Мирослав, Ћеха
Јована, Никитовић Радиша и Маринковић Драгош.
Комисија за избор и именовања није имала
примједби на проведени поступак од стране Комисије за
избор органа управљања у предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина општине Рудо и предложила
да се именују предложени кандидате.
Обзиром
да је спроведена процедура по
конкурсу и да су испуњени услови за именовање
предложених кандидата за чланове Управног одбора ЈЗУ
ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо како то предвиђа Закон о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03), Закон
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ бр.68/07, 109/12 и 44/16) и Пословник
Скупштине општине Рудо, то је Скупштина у складу са
чланом 16. Закона о систему јавних служби и чланом 36.
Статута општине Рудо одлучила
како је напред
наведено.
Број:01-022-86/21.
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

10..................................................................
На основу члана 16. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07, 109/12 и 44/16), и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ ДЗ „ДР СТОЈАНА И ЉУБИЦА“ РУДО
Члан 1.
Разрјешавају се чланови Управног одбора ЈЗУ
ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо Топаловић Стојанка,
Ћеха Јована, Тубић Јован, Марић Слободан и Терзић
Предраг због истека мандата.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Члановима Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана
и Љубица“ Рудо, Топаловић Стојанки, Ћеха Јовани,
Тубић Јовану, Марић Слободану и Терзић Предрагу је
истекао мандат 10.05.2021.године.
Одлуком Скупштине општине расписан је
конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора
ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо је спровела поступак по јавном конкурсу
у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник

Републике Српске“ бр.41/03) и Комисији за избор и
именовања доставила Записник са састанка Комисије са
са ранг листом кандидата.
Комисија за избор и именовања није имала
примједби на проведени поступак од стране Комисије за
избор органа управљања у предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина општине Рудо и предложила
да се именују предложени кандидати.
С обзиром да је именованима истекао мандат и
да је спроведена процедура по конкурсу и испуњени су
услови за именовање предложених кандидата за чланове
Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо
како то предвиђа Закон о министарским, владиним и
другим именовањима („Службени гласник Републике
Српске“ бр.41/03) и Закон о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07, 109/12
и 44/16) то је Скупштина у складу са чланом 16. Закона о
систему јавних служби и чланом 34. Статута општине
Рудо одлучила како је напред наведено.
Број:01-022-85/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

11..................................................................
На основу члана 134. Закона о основном
васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“.бр.44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 5.
Правилника о раду и поступку избора и разрјешења
чланова школског одбора („Службени гласник Републике
Српске“ бр.28/18), члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр. 4/17 и 8/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о избору члана школског одбора ЈУ ОШ „Бошко
Буха“ Штрпци
Члан 1.
Као приједлог испред локалне заједнице за члана
школског одбора ЈУ Основна школа „Бошко Буха“
Штрпца у мандатном периоду 2021-2025, , бира се
Никитовић Игор.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-87/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

12..................................................................
На основу члана 134. Закона о основном
васпитању и образовању („Службени гласник Републике
Српске“.бр.44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 5.
Правилника о раду и поступку избора и разрјешења
чланова школског одбора („Службени гласник Републике
Српске“ бр.28/18), члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр. 4/17 и 8/17),
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Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о избору члана школског одбора ЈУ Основна школа
Рудо
Члан 1.
Као приједлог испред локалне заједнице за члана
школског одбора ЈУ Основна школа Рудо у мандатном
периоду 2021-2025 бира се Јелић Момчило.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Програма
коришћења средстава посебних намјена од водних
накнада за 2020.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Програма
коришћења средстава посебних намјена од водних
накнада за 2020.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо“.

Број:01-013-66/21
Датум:3 јун 2021.год.

Број:01-022-88/21
Датум:3 јун 2021.год.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

13..................................................................
На основу члана 127. Закона о средњем
образовању и васпитању („Службени гласник Републике
Српске“.бр.41/08, 35/20 и 92/20), члана 5. Правилника
раду и поступку избора и разрјешења чланова школског
одбора („Службени гласник Републике Српске“
бр.37/18), члана 36. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.4/17 и 8/17), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана 03.06.2021.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О избору члана школског одбора ЈУ Средњошколски
центар Рудо
Члан 1.
Као приједлог испред локалне заједнице за члана
школског одбора ЈУ Средњошколски центар Рудо у
мандатном периоду 2021-2025 бира се Симић Жељко.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-89/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Програма
коришћења средстава накнаде од продаје шумских
дрвних сортимената за 2020.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Програма
коришћења средстава накнаде од продаје шумских
дрвних сортимената за 2020.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-64/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

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

14..................................................................

На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је

На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Плана утрошка
намјенских средстава за 2020. годину остварених по
основу Закона о заштити од пожара

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

„Службени гласник општине Рудо” број 7/21

07.06.2021.

Страна

10

Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Плана утрошка
намјенских средстава за 2020. годину остварених по
основу Закона о заштити од пожара.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-67/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

17..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Мјесних заједница за
2020. годину и Програма рада мјесних заједница за
2021. годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Мјесних заједница
за 2020. годину и Програма рада мјесних заједница за
2021. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-69/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

18..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава из буџета
општине Рудо одобрених удружењима грађана у 2020.
години
Члан 1.
Усваја се Извјештај о утрошку средстава из
буџета општине Рудо одобрених удружењима грађана у
2020. години.

Број:01-013-68/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

19..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу Програма
коришћења средстава остварених од концесионих
накнада за 2020.годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Програма
коришћења средстава остварених од концесионих
накнада за 2020.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-65/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

20..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о проведеним изборима за
чланове савјета мјесних заједница
Члан 1.
Усваја се Извјештај о проведеним изборима за
чланове савјета мјесних заједница.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-72/21
Датум:3 јун 2021.год.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
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21..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о техничко-материјалном
стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и
против-пожарне заштите на територији општине Рудо
Члан 1.
Усваја се Извјештај о техничко-материјалном
стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и
против-пожарне заштите на територији општине Рудо.

ЗАКЉУЧАК
2
У вези са Извјештајем о стању саобраћаја и
безбједности саобраћаја на подручју општине Рудо
Члан 1.
Да се извиди могућност асфалтирања путних
праваца Штрпци-Бјелушине-Оџак и Увац-КњегињаПлема у овој години од евентуално неутрошених
средстава која су планирана за капиталне инвестиције за
2021.годину или да се ребалансом буџета то планира, а да
се обавезно планира код доношења плана капиталних
инвестиција за 2022.годину, све са циљем да се у што
краћем временском периоду и на овим путним правцима
има бар преко 50% асфалтне подлоге.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

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

Број:01-013-71/21
Датум:3 јун 2021.год.

Број:01-013-62/21
Датум:3 јун 2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1....................................................................

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

22..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о стању саобраћаја и
безбједности саобраћаја на подручју општине Рудо
Члан 1.
Усваја се Извјештај о стању саобраћаја и
безбједности саобраћаја на подручју општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-70/21
Датум:3 јун 2021.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

23..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и
члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.06.2021. године, донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ број:4/17) Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.6. Плана јавних
набавки за 2021. годину, за набавку роба: „Набавка лож
уља за грејну сезону 2021-2022. годину“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 9.000,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су у Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке
расходи по основу лож уља, економски код 412216.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
конкурентског поступка и спровођењем е-аукције.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужена је
Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02020-16/21 од 03.03.2021.год.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-404-23/21
Датум: 10.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.2. Плана јавних
набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавка
компјутерског материјала за мај у 2021. години “.

2....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник
општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.1. Плана јавних
набавки за 2021.годину, за набавку роба:„Набавка
канцеларијског материјала за мај мјесец у 2021. години
“.
II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 470,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са
ставки расходи за остали канцеларијски материјалекономски код 412319 и расходи за обрасце и папирекономски код 412312.
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: 02-404-24/21
Датум: 11.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 135,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена
су обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2021. годину са
ставке расходи за компјутерски материјал, економски код
412311.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем
директног споразума. Критериј за додјелу уговора је
најнижа цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужен је
Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко
праћење развоја, јавне набавке и инвестиције.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо.“
Број: 02-404-25/21
Датум: 11.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

4....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник
општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
За потребе општине Рудо покреће се поступак
јавне набавке под редним бројем 2.11. Плана јавних
набавки за 2021.годину, за набавку роба: „Набавка
месинганог постоља и застава “.

3....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник
општине Рудо доноси:

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а
износи 1.090,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџету општине Рудо за 2021. годину са ставке издаци за
набавку остале производно-услужне опреме - економски
код 511387.
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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: 02-404-28/21
Датум: 26.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.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) и члана 67.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
У поступку јавне набавке, путем конкурентског
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки број
обавјештења: 245-7-1-19-3-2/21 од 11.05.2021.године, а
који се односи на „Набавку лож уља за грејну сезону
2021-2022.годину“, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. „ХИФА ПЕТРОЛ“ ДОО Сарајево, на износ од
8.730,00 KM без ПДВ-а, односно 10.214,10 КМ са
ПДВ-ом
2. „СУПЕР ПЕТРОЛ“ ДОО Бања Лука, на износ од
9.000,00 KM без ПДВ-а, односно 10.530,00 KM са
ПДВ-ом
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуда утврђено је
да приспјеле понуде испуњавају све услове предвиђене
тендерском документацијом и заказана је е-аукција.
Након завршетка е-аукције, а на основу Извјештаја о
току и завршетку е-аукције, стање је остало
непромијењено, па је повољнији понуђач „ХИФА
ПЕТРОЛ“ ДОО Сарајево, на износ од 8.730,00 KM без
ПДВ-а, односно 10.214,10 КМ са ПДВ-ом.
III
Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02404-23/21 од 28.05.2021. године је саставни дио ове
Одлуке.

IV
Против ове Одлуке незадовољна страна има
право на жалбу у року од 5 дана од дана пријема исте.
Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине
Рудо, у најмање три примјерка.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо“ и веб страници општине Рудо.
ПРИЛОГ:
1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-40423/21 од 28.05.2021. године
ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачима (1-2),
2. а/а
Број: 02-404-23/21
Датум: 28.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

6....................................................................
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 канцеларијског
материјала за мај мјесец у 2021. години“ понуду је
доставио следећи понуђач:
1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 471,36 КМ без
ПДВ-а, односно 551,15 КМ са ПДВ-ом;
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све
услове у складу са тендерском документацијом и да се са
понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању
уговора.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо“ и на веб страници општине Рудо.
ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачу,
2. а/а
Број: 02-07-4/21
Датум: 02.04.2021.год.
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7....................................................................
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 компјутерског
материјала за мај мјесец у 2021. години “ понуду је
доставио следећи понуђач:
1. ЗТР „Напредак“ Рудо , на износ од 132,91 КМ
без ПДВ-а, односно 155,50 КМ са ПДВ-ом;
II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда ЗТР „Напредак“ Рудо, испуњава све
услове у складу са тендерском документацијом и да се са
понуђачем ЗТР „Напредак“ Рудо, приступи закључивању
уговора.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо“ и на веб страници општине Рудо.
ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачу,
2. а/а
Број: 02-404-25/21
Датум: 12.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

8....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 70. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута
општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног
споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год., Начелник
општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
У поступку јавне набавке, путем директног
споразума, а који се односи на „Набавка месинганог
постоља и застава понуду је доставио следећи понуђач:
1. „Традиција“ ДОО Вишеград, на износ од
1.090,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.275,30 КМ са
ПДВ-ом;

II
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је
да приспјела понуда „Традиција“ ДОО Вишеград,
испуњава све услове у складу са тендерском
документацијом и да се са истим приступи закључивању
уговора.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине
Рудо“ и на веб страници општине Рудо.
ДОСТАВИТИ:
1. Понуђачу,
2. а/а
Број: 02-404-28/21
Датум: 28.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

9....................................................................
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, 36/19), члана 69. став 3) 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 отказивању поступка јавне набавке
I
Отказује се поступак јавне набавке „Пружање
адвокатских услуга за потребе општине Рудо“, који је
покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке
бр.02-404-19/21 од 02.04.2020. године и Позивом за
достављање понуде објављеном на веб страници
општине Рудо.
II
Ова одлука ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Рудо“ и веб страници општине Рудо
www.opstinarudo.com .
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
доставља се свима понуђачима који су учествовали у
предметном поступку јавне набавке.
Образложење
Поступак јавне набавке „Пружање адвокатских
услуга за потребе општине Рудо“ на период од априла до
децембра 2021. године је путем закључивања уговора,
покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број:02-404-19/21 од 02.04.2021.године у процијењеној
вриједности од 9.000,00 КМ без ПДВ-а.
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Јавна набавка је спроведена путем позива за
достављање услуга из Анекса Б дио II.
Позив је објављен на страници општине Рудо
www.opstinarudo.com дана 05.04.2021.године.
За спровођење наведеног поступка набавке
Уговорни орган је именовао Комисију за јавне набавке
Рјешењем број: 02-020-16/21 од 03.03.2021.године.
Јавно отварање понуда извршено је дана
20.04.2021. године, са почетком у 11.15 часова што је
констатовано Записником о отварању понуда.
Сходно наведеном Записнику о отварању понуда
констатовано је да су у предметном поступку јавне
набавке понуде доставила три понуђача и то: Aдвокатска
канцеларија Огњен С. Авлијаш Бијељина укупне
вриједности 5.000,00 КМ без ПДВ-а, Адвокат Бојан
Блитвић Источно Сарајево укупне вриједности 3.600,00
КМ без ПДВ-а и Адвокат Елмир Јахић Сарајево укупне
вриједности 5.832,00 КМ без ПДВ-а.
Након отварања пристиглих понуда, Комисија за
јавне набавке је извршила анализу и оцјену понуда са
аспкета усклађености достављених понуда што је
констатовано Записником о прегледу и оцјени понуда у
поступку јавне набавке адвокатске услуге за потребе
општине Рудо за период до краја године.
У оквиру предметног поступка анализе и оцјене
Комисија је најприје извршила анализу и оцјену понуда
са аспекта усклађености достављених понуда са
тендерском документацијом за поступак јавне набавке
адвокатских услуга за потребе општине Рудо.
Оцјена усклађености достављених понуда са
аспекта
усклађености
истих
са
тендерском
документацијом извршена је са следећих аспеката: да ли
је понуда правилно поднесена, да ли су образци исправно
попуњени и потписани и да ли су потребни документи и
докази приложени.
Након што је Комисија испитала усклађеност
достављених понуда, утврдила је да:
-Понуда
Aдвокатске
канцеларије
Огњен
С.Авлијаш Бијељина испуњава све услове у складу са
тендерском документацијом;
-Понуда Адвоката Елмир Јахић Сарајево има
грешку у Образацу за цијену понуде, да је посриједи је
грешка у укупној цијени понуде, па је тражена писмена
сагласност за исправку грешке и иста је добијена;
-Понуда Адвоката Блитвић Бојана је неприродно
ниска, те је у складу са чланом 66. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) тражила
појашњење исте.
Наиме, чланом 17, став (7) тачка б) Упутства за
припрему модела тендерске документације и понуда
(„Службени гласник БиХ“ бр 90/14, 20/15) стоји да се
понуда сматра ниском ако је: „цијена понуде више од
20% нижа од цијене другорангиране прихватљиве
понуде“.

Понуђач адвокат Бојан Блитвић је доставио
појашњење неприродно ниске цијене, на основу кога је
Комисија оцјенила да се понуда прихвата.
Записником
бр.02-404-19/21
од
26.04.2021.године констатовано је да све три понуде
испуњавају све услове
у складу са тендерском
документацијом и извршено је рангирање и то: 1:
Адвокат Бојан Блитвић Источно Сарајево укупне
вриједности 3.600,00 КМ без ПДВ-а, 2. Aдвокатска
канцеларија Огњен С. Авлијаш Бијељина укупне
вриједности 5.000,00 КМ без ПДВ-а и 3. Адвокат Елмир
Јахић Сарајево укупне вриједности 5.832,00 КМ без
ПДВ-а. Комисија за јавне набавке је дала препоруку
Уговорном органу да Уговор „Адвокатске услуге за
потребе општине Рудо“ додијели прворангираном
понуђачу.
Дана 19.05.2021.године стигао је допис бр.02311496/21 од стране Нове Банке АД Бања Лука у коме се
наводи да Нова Банка АД Бања Лука и Општина Рудо
имају потписан Уговор о сервисирању кредитних
средстава за привредни развој општине Рудо
број.1008050002; број:02-40798/05 од 25.08.2005.године.
Чланом 15. став 2) Уговора дефинисано је
следеће: „Банка је обавезна да покрене поступак
принудне наплате доспјелих обавеза од корисника
кредита и његових гараната. Трошкове за покретање ових
процедура сносиће општина Рудо. Све друге трошкове
које настану, а нису дефинисани у Уговору као права и
обавезе Банке сносиће општина Рудо“.
Такође, наведено је да је Банка Властодавац у
предметима и да је у судским предметима легитимисана
као повјерилац (тужитељ, тражилац извршења) те да су у
завршним фазама судски предмети, које је током читавог
поступка водила друга Адвокатска канцеларија која би
требала и да настави даље заступање.
С обзиром на горе наведено, на дугогодишњу
Уговор и сарадњу, као и изричитост Банке о заступању,
Начелник општине отказује јавну набавку у складу са
чланом 69. став 3).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове Одлуке може се изјавити жалба,
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема.
Жалба се доставља Уговорном органу у 3 (три) примјерка
у писаној форими.
Доставити:
1. Адвокат Бојан Блитвић
2. Адвокатска канцеларија Огњен С. Авлијаш
3. Адвокат Елмир Јахић
4. а/а
Број: 02-07-4/21
Датум: 02.04.2021.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р
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10..................................................................
На основу члана 67.став 1.алинеја 5. Статута
општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17
и 8/17) , по захтјеву мјесних заједница са подручја
општине Рудо , Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 502,00 КМ на име набавке горива за потребе
раскресивања шибља поред путева на подручју свих
десет мјесних заједница ( 20 литара горива и 4 флашице
мјешавине за моторне тестере за једну мјесну заједницу).
II
Уплату средстава , по предрачуну бр.178
извршити на рачун „Нестро Петрол“ број: 562-09900000162-08 НЛБ , са буџетске ставке „расходи по
основу утрошка нафте -412-217“.

4. Немања Ђуровић -49,00 КМ, бр.рачуна 562-00681261174-86
5. Милош Буква-38,50 КМ, бр.рачуна 562-012-3000002909 (партија -29 00136423)
III
Наведена средства , исплатити из средстава
буџета општине Рудо, са позиције „елементарне
непогоде“.
IV
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-40-78/21
Датум: 21.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

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

III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије ,просторно уређење и
инспекцијске послове.

На основу члана 67.став 1.алинеја 5. Статута
општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17
и 8/17) , разматрајући захтјев Основне школе Штрпци за
додјелу помоћи, Начелник општине д о н о с и :

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

ОДЛУКУ
о одобравању средстава

Број: 02-40-88/21
Датум: 01.06.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

11..................................................................
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17 и 8/17) и члана 2.Одлуке о висини накнаде за
ангажовање добровољних ватрогасаца (Службени
гласник општине Рудо бр.9/13), Начелник општине Рудо,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
I
Одобравају се
новчана средства, на име
накнаде за учешће у акцијама гашења пожара у рејону
Ђуровићи –Бијело Брдо ,у периоду од 07.08.2015.09.08.2015.године, у износу од 612,50 КМ.
II
Право на накнаду имају чланови Добровољне
ватрогасне јединице Рудо :
1. Жељко Старовлах -227,50 КМ, бр.рачуна 562-00681287909-03
2. Милорад Крсмановић -168,00 КМ, бр.рачуна 562-00681268758-32
3. Марко Жилић -129,50 КМ, бр.рачуна 562-00681287949-77

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 200,00 КМ на име помоћи Основној школи Штрпци
за организацију другарске вечери ученика
деветих
разреда .
II
Уплату средстава , на рачун Синдиката Основне
школе Штрпци број: 562-0060000293723, извршити са
ставке „помоћ ђацима и студентима - 416-124“.
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: 02-40-83/21
Датум: 25.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

13..................................................................
На основу члана 67.став 1.алинеја 5. Статута
општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17
и 8/17), по захтјеву Основне школе Рудо за додјелу
помоћи, Начелник општине д о н о с и :
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ОДЛУКУ
о одобравању средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу
од 250,00 КМ на име помоћи Основној школи Рудо за
организацију мале матуре за ученике деветог разреда .
II
Уплату средстава , на рачун Синдиката Основне
школе Рудо број: 562-006-00002932-38, извршити са
ставке „помоћ ђацима и студентима
416-124“.
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:02-40-90/21
Датум: 28.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

14..................................................................
На основу члана 67. став 1. тачка 5.Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17 и 8/17),по захтјеву за новчану помоћ матураната
Средњошколског центра Рудо,Начелник општине Рудо,
доноси

15..................................................................
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17 и 8/17, по захтјеву Јелене Видаковић, Начелник
општине ,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
I
Јелени Видаковић( ЈМБГ 1001995798417)
,
службенику Општинске управе Рудо, одобравају се
новчана средства у износу од 250,00 КМ ,на име
трошкова полагања стручног испита за рад у упорави.
II
Наведена средстава, са буџетске позиције“
расходи за стручне испите запослених 412-921“,
уплатити на рачун подносиоца захтјева ,бр.5620068124349758 НЛБ .
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: 02-40-79/21
Датум: 21.05.2021.год.

ОДЛУКУ
о одобравању средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу
од 450,00 КМ, на име помоћи за организацију прославе
матурске вечери матураната СШЦ Рудо, која се одржава
дана 29.маја 2021.године.
II
Наведена средства , из средстава буџета општине
Рудо, са позиције „помоћ ђацима и студентима - 416124“, уплатити на рачун Синдиката СШЦ Рудо , бр.562
9060000 2873-21 НЛБ.
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: 02-40-80/21
Датум: 24.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

16..................................................................
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:
4/17 и 8/17), разматрајући
молбу за
помоћ у
финансирању штампања књиге Јоване Лазовић, из
Рудог, Начелник општине Рудо, д о н о с и:
О Д Л У К У
о одобравању средстава
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу
од 450,00 КМ, на име трошкова штампања књиге под
називом „Жалосна радост“, аутора Јоване Лазовић ,
мастер професора српског језика и књижевности , из
Рудог.
II
Наведена средства , из средстава буџета општине
Рудо, са позиције „остале помоћи -416-129“ , уплатити на
рачун именоване, бр.562-006-816537 2513-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: 02-40-58/21
Датум: 11.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.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) и члана 5.Правилника о додјели једнократне
новчане помоћи избјеглим и расељеним лицима и
повратницима на подручју општине Рудо бр.02-07-4/21,
по захтјеву за помоћ Калафат Нијаза,општина Рудо а на
предлог Комисије за спровођење поступка додјеле
помоћи из буџета општине избјеглим и расељеним
лицима, Начелник општине Рудо, д о н о с и:
О Д Л У К У
о додјели новчане помоћи
I
Калафат Нијазу, повратнику у село Миоче,
одобравају се новчана средства у износу од 800,00 КМ,
на име помоћи за набавку материјала за изградњу
помоћног објекта- сјеника за узгој музних крава.
II
Наведена средства ,према предрачуну бр.5/21, са
позиције “ текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима
416-123“ , уплатити на рачун трговинске радње „ВАРДА“
Рудо , бр. 562 0068158305772- НЛБ банка.
III
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.

18..................................................................
На основу чл. 67. став 1. алинеја 5. и 88.Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр.
4/17 и 8/17) и члана 5.Правилника о додјели једнократне
новчане помоћи избјеглим и расељеним лицима и
повратницима на подручју општине Рудо бр.02-07-4/21,
по захтјеву за помоћ Калафат Нијаза,општина Рудо а на
предлог Комисије за спровођење поступка додјеле
помоћи из буџета општине избјеглим и расељеним
лицима, Начелник општине Рудо, д о н о с и:
О Д Л У К У
о додјели новчане помоћи
I
Хасечић Хедајети, повратнику у село Миоче,
одобравају се новчана средства у износу од 800,00 КМ,
на име помоћи за набавку материјала за изградњу
помоћног објекта за узгој оваца.
II
Наведена средства, према предрачуну бр.2/21, са
позиције “ текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима
416-123“ , уплатити на рачун трговинске радње „ВАРДА“
Рудо , бр. 562 0068158305772- НЛБ банка.
III
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-53/21
Датум: 21.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 02-40-56/21
Датум: 24.05.2021.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Драгољуб Богдановић.с.р
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С А Д Р Ж А Ј:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о општинским административним таксама
2. Одлука о накнади штете,
3. Одлука о финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Рудо,
4. Програм коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2021.годину,
5. Одлука о додјели пословних просторија ОО Црвеног крста Рудо,
6. Одлука о додјели пословних просторија ЈУ Центар за социјални рад Рудо,
7. Одлука о разрјешењу директора Јавне установе за туризам и спорт Рудо,
8. Одлука о именовању директора Јавне установе за туризам и спорт Рудо,
9. Одлука о именовању чланова управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо,
10. Одлука о разрјешењу чланова управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо,
11. Одлука о именовању члана школског одбора ЈУ ОШ „Бошко Буха“ Штрпци
12. Одлука о именовању члана школског одбора ЈУ Основна Школа Рудо
13. Одлука о именовању члана школског одбора ЈУ Средњошколски центар Рудо
14. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Програма коришћења средстава посебних намјена
од водних накнада за 2020.годину,
15. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Програма коришћења средстава накнаде од продаје
шумских дрвних сортимената за 2020.годину,
16. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Плана утрошка намјенских средстава за
2020.годину остварених по основу Закона о заштити од пожара,
17. Закључак о усвајању Извјештаја о раду МЗ за 2020. Г. и Програма рада мз за 2021. год.,
18. Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава из буџета општине Рудо одобрених
удружењима грађана у 2020.години,
19. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Програма коришћења средстава остварених од
концесионих накнада за 2020.г,
20. Закључак о усвајању Извјештаја о проведеним изборима за чланове савјета МЗ,
21. Закључак о усвајању Извјештаја о техничко-материјалном стању и опремљености Ватрогасног
друштва Рудо и против-пожарне заштите на територији општине Рудо,
22. Закључак о усвајању Извјештаја о стању саобраћаја и безбјед. саобраћаја на под. опш. Рудо,
23. Закључак 2 у вези са Извјештајем о стању саобраћаја и безбјед. саобраћаја на под. Опш. Рудо,

1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одлука о покретању поступка јавне набавке
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Одлука о одобравању средстава
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Одлука о додјели новчане помоћи
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