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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXVII Рудо, 04. јануар  2023. године Број 1 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

1.................................................................. 
На основу члана 182. став 1. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 57/22), члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19, 61/21 ), члана 5. Правилника о 

поступку утврђивања смрти лица („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 65/10) и члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.4/17, 8/1, 8/21), Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о мртвозорству 

 

I 

Овом одлуком утврђују се: мртвозорничко 

подручје, доктори медицине (у даљем тексту: 

мртвозорници) који ће вршити преглед лица умрлих ван 

здравствене установе на територији општине Рудо, 

извјештавање о извршеним прегледима као и 

финансирање трошкова рада мртвозорника. 

 

II 

Територија општине Рудо је јединствено 

мртвозорничко подручје и за њега се одређују следећи 

мртвозорници: 

- Ћетковић др Зоран 

- Рајак др Вера 

- Станишић др Крста  

- Стикић др Мирослав. 

 

III 

Мртвозорници ће вршити преглед умрлих лица 

ради утврђивања смрти, времена и узрока смрти изван 

здравствене установе, на подручју општине Рудо, у 

складу са одредбама Закона о здравственој заштити и 

Правилника о поступку утврђивања смрти лица.  

 

IV 

Преглед умрлог лица ван здравствене установе 

обавља овлаштени мртвозорник , у правилу, на мјесту 

смрти у року од 12 часова након наступа смрти ,а  

 

 

 

 

 

 

 

најкасније у року од 12 часова од пријема обавјештења о 

случају смрти, односно мртворођености. 

 

V 

У случају привремене спријечености једног 

мртвозорника преглед умрлог обавиће други 

мртвозорник са овог списка, о чему одлучује директор 

ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“. 

 

VI 

Доктор медицине који је непосредно прије смрти 

лијечио умрло  лице обавезан је, на тражење 

мртвозорника, доставити медицинске податке ради 

лакшег и прецизнијег утврђивања непосредног узрока 

смрти. 

 

VII 

О сваком извршеном прегледу, мртвозорници су 

дужни водити евиденцију о броју прегледаних умрлих 

лица, датуму и мјесту прегледа и податке о мртвозорнику 

који је обавио преглед. 

Извјештаји се мјесечно достављају Одјељењу за 

привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове. 

 

VIII 

  За преглед лица умрлог изван здравствене 

установе, по једном увиђају, мртвозорнику ће се 

исплатити накнада у износу од: 

- 40,00 КМ за случај природне смрти  

- 60,00 КМ за случај насилне смрти.  

О начину исплате ове накнаде из буџета 

општине Рудо и другим појединостима у вези вршења 

мртвозорства, закључиће се уговори са мртвозорницима 

као даваоцима услуга. 

 

IX 

Одјељење за општу управу и друштвене 

дјелатности Општинске управе Рудо, дужно је водити 

евиденцију мртвозорника,која садржи следеће податке: 

презиме и име мртвозорника, годину рођења, мјесто 

пребивалишта и занимање. 
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X 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-50-1/23   
Датум: 04.01.2023.год.            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

2.................................................................... 
На основу чл. 59. став 1. тачка 5.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16,36/19 , 61/21) и члана 67.став 1. тачка 

5. Статута општине Рудо (Службени гласник општине 

Рудо број: 4/17, 8/17 , 8/21) , по акту Предсједника 

Републике Српске, Начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

 Одобравају се  новчана средства , у износу од 

1000,00 КМ , на име  учешћа у  хуманитарној акцији   „С 

љубављу храбрим срцима“, организованој за набавку 

транспортних инкубатора за потребе породилишта у 

Републици Српској. 

 

II 

 Наведена  средства, са буџетске ставке „ остале 

помоћи  416-129“, уплатити на рачун  Удружења 

педијатара Републике Српске број:5517202202781448-

UniCredit Bank a.d.Бања Лука. 

 

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: 02-40-179/22   
Датум: 26.12.2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

3.................................................................... 
На основу чл. 59. став 1. тачка 5.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16,36/19 , 61/21) и члана 67.став 1. тачка 

5. Статута општине Рудо (Службени гласник општине 

Рудо број: 4/17, 8/17 , 8/21) , по захтјеву Савеза општина  

и градова Републике Српске, Начелник општине Рудо,    

д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

 

 

 

I 

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

на име помоћи за санацију штете на електринсталацијама  

и наставак радова на обнови Саборне цркве у Мостару. 

 

II 

 Наведена  средства ,са буџетске ставке „ остале 

помоћи  416-129“, уплатити на рачун  Српске 

православне црквене општине Мостар ( за обнову 

Саборне цркве) , број: 3060190000265207-Адико банка 

д.д.Сарајево. 

 

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: 02-40-180/22   
Датум: 26.12. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

4.................................................................... 
На основу чл. 59. став 1. тачка 5.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16,36/19 , 61/21) и члана 67.став 1. тачка 

5. Статута општине Рудо (Службени гласник општине 

Рудо број: 4/17, 8/17 , 8/21) , по захтјеву Савеза општина 

и градова Републике Српске, Начелник општине Рудо, д 

о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

 

I 

 Одобравају се  новчана средства , у износу од 

400,00 КМ, на име трошкова учешћа екипе „Општина 

Рудо“  на „Божићном турниру у малом фудбалу“ у 

Вишеграду. 

II 

 Наведена  средства ,са буџетске ставке „ остале 

помоћи  416-129“, уплатити на рачун  представника 

екипе Новаковић Младена (ЈМБГ 2205989793428), број: 

562 0068157171454-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: 02-40-183/22    
Датум: 28. 12. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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5.................................................................... 
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(Службени гласник Републике Српске бр. 75/04 и 78/11) 

и члана 13. Одлуке о оснивању Акционарског друштва-

Комуналног предузећа „Услуга“ Рудо, број: 02-020-

1134/12 од 01. 10. 2012. године, Начелник општине у 

функцији Скупштине акционара Комуналног предузећа 

„Услуга“ а.д. Рудо, доноси 

 

О Д Л У К У  

о измјени Одлуке о оснивању Акционарског друштва 

-Комунално предузеће „Услуга“ Рудо 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Акционарског друштва -

Комунално предузећe „Услуга“ Рудо број: 02-020-1134/12 

од 01. 10. 2012. године у члану 3. став 3) мијења се и 

гласи:  

 „Сједиште Комуналног предузећа је: Рудо, 

Индустријска бр. 8“.  

 

Члан 2.  

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.  

 

 

Број: 01/1-364/22  

Датум: 29. 12. 2022.год.        СКУПШТИНА ПРЕДУЗЕЋА 

                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

6.................................................................... 
На основу члана 15. Статута  Комуналног 

предузећа „Услуга“ а.д. Рудо (Службени гласник 

општине Рудо број: 14/21), Начелник општине Рудо  у 

функцији Скупштине акционара Комуналног предузећа 

„Услуга“ а.д. Рудо, д о н о с и : 

 

 

 

О Д Л У К У 

о сједишту Комуналног предузећа „Услуга“ а.д. Рудо 

 

 

I 

Сједиште Комуналног предузећа „Услуга“ а.д. 

Рудо је на адреси: Рудо Индустријска бр.8. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01/1-365/22                                             
Датум: 29. 12. 2022.год.       СКУПШТИНА ПРЕДУЗЕЋА 

                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

 

7.................................................................... 
На основу чл. 67. став 5.  Статута општине  Рудо 

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

8/21), по захтјеву за помоћ Црквене општине Рудо, 

Начелник општине д о н о с и : 

 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу од  

300,00 КМ,  на име помоћи Црквеној општини Рудо за  

трошкове организације дочека предстојећих божићних и 

новогодишњих празника. 

 

II                                  

Уплату наведених  средстава,  на рачун  Црквене 

општине Рудо, број:  562-006-80639779-28– НЛБ банка, 

вршити  са позиције “трошкови организације празника 

412-943“. 

 

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“. 

 

 

Брoj:02-40-181/22   

Датум: 04. 01. 2023.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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8......................................................................................................................................................................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

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

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

 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2022. годину 

 

 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2022. годину, у дијелу тачке 1.Услуге,  иза тачке 1.33. додаје се нова тачка која  гласи: 

 

 

 

I 

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

 

Број: 02-404-33-1/22 

Датум: 10.11.2022.год.                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                    Драгољуб Богдановић.с.р 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПК

А 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.34. 

Допуна геодетског снимка за 

израду главног пројекта пута Рудо-

Кула за пројекат „Израда стручног 

мишљења, урбанистичко-

техничких услова и главног 

пројекта за пројекат: „Изградња  

локалног пута Рудо-Кула, општина 

Рудо“ (веза уговора бр. 02-404-

54/22)  

71250000-5    4.460,00 5.218,20 
Преговарач

ки поступак 

Новембар 

2022.г. 

Децембар 

2022.г. 

Буџет 

511231 

Преговарачки 

поступак за 

додатно снимање 

трасе пута Рудо-

Кула 

 УКУПНО:  280.508,00 328.194,36      
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9......................................................................................................................................................................................................................... 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 17. Закона о јавним набавкама  („Службени 

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

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

 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2022. годину 

 

 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2022. годину, у дијелу тачке 2.Робе,  иза тачке 2.17 додаје се нова тачка која  гласи: 

 

 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.18. 
Додатна набавка 

компјутерске опреме 
30200000-1    2.494,04 2.918,00 

Конкурентски 

захтјев 

Децембар 

2022.г. 

Децембар 

2022.г. 

Буџет 

511335 
 

 УКУПНО:  267.914,14 313.459,54      

 

 

I  

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

 

Број: 02-404-101/22 

Датум: 29.12.2022.год.                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                    Драгољуб Богдановић.с.р 
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10....................................................................................................................................................................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 17. Закона о јавним набавкама  („Службени 

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

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

 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2022. годину 

 

 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2022. годину, у дијелу тачке 2. Робе,  иза тачке 2.18 додаје се нова тачка која  гласи: 

 

 

Р. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

2.19. 

Канцеларијско опренање: 

- Зидни плакар 4,6x2,2 

-Зидни плакар 1,55x2,2 

-Зидни плакар 1,7x2,2 

-Зидни плакар1x2,2 

-Зидни плакар 1,4x2,2 

-Сто канцеларијски 

 

 

39132100-7 

 

 

 

 

39134100-1 

   6.000,00 7.020,00 
Конкурентски 

захтјев 

Децембар 

2022.г. 

Децембар 

2022.г. 

Буџет 

511321 
 

 УКУПНО:  273.914,14 320.479,54      

 

 

I  

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

 

Број: 02-404-103/22 

Датум: 30.12.2022.год.                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                    Драгољуб Богдановић.с.р 
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