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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година IX Рудо, 11. новембар  2015. године Број 11 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1....................................................................  
 На основу члана 6. Закона о гробљима и 

погребној дјелатности („Службени гласник Републике 

Српске―, број 31/13 и 6/14), члана 6. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске―, број 124/11), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске―,број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34. 

Статута општине Рудо-пречишћени текст („Службени 

гласник општине Рудо―, број 5/13 и 3/14), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 

06.11.2015.године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

о гробљима и погребној дјелатности 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се услови за изградњу 

гробаља, гробница и надгробних споменика и упис 

података на њима, начин управљања, уређивања и 

одржавања гробља, начин формирања цијене и плаћања 

трошкова одржавања гробља која су у власништву 

општине Рудо, начин сахрањивања и ископавања умрлих 

лица, временски размаци сахрањивања у попуњена 

гробна мјеста и сахрана ван гробља у употреби. 

 

Члан 2. 

 (1) Гробље је комунални објекат намијењен за 

сахрану умрлих, опремљен комуналним објектима и 

инфраструктуром одређеним одредбама Закона о 

гробљима и овом одлуком. 

 (2) Гробно мјесто је површина земљишта 

одређена за сахрану умрлог лица а која је за ту намјену 

графички и нумерички одређена у техничкој 

документацији гробља. 

 (3) Гроб је гробно мјесто у које су сахрањени 

посмртни остаци једног или више лица. 

 (4) Сахрана је покопавање посмртних остатака 

умрлог, односно спаљивање посмртних остатака и 

остављање пепела на одређена мјеста, као и друге радње 

које се у том циљу предузимају. 

 

 

 

 

 (5) Мртвачница је просторија која служи за 

чување посмртних остатака умрлог до сахране и 

испраћаја посмртних остатака. 

 (6) Обавезно почивање је период који мора 

протећи од дана сахране да би се могла вршити промјена 

намјене земљишта на којем је гробље изграђено или 

извршити премјештање посмртних остатака из једног 

гробног мјеста у друго. 

 

II  ИЗГРАДЊА И ВРСТЕ ГРОБАЉА 

Члан 3. 

 (1) Према начину оснивања и намјени сахране, 

гробља могу бити јавна и посебна. 

 (2) Јавна гробља су гробља у власништву 

општине Рудо и намијењена су за сахрану свих лица, без 

обзира на њихову вјерску и националну припадност. 

 (3) Посебна гробља су она која су намијењена за 

сахрану лица која су стекла одређени статус у складу са 

посебним прописима или лица одређене вјерске 

припадности, а могу бити у власништву општине Рудо 

или јавног комуналног предузећа, вјерске заједнице или 

удружења грађана коме је повјерено обављање погребне 

дјелатности.  

 Посебна гробља могу бити: 

 а) спомен гробља, 

 б) војна гробља, 

 в) гробља масовних катастрофа, 

 г) анонимна гробља, 

 д) гробља вјерских заједница, 

 ђ) друга гробља за посебне намјене. 

 (4) Посебна гробља могу бити засебан дио јавног 

гробља. 

 (5) Одлуку о проглашењу постојећих гробаља у 

употреби или нових гробаља или њихових дијелова 

посебним гробљем доноси Скупштина општине Рудо. 

 (6) Изузетак од претходног става је статус 

гробаља вјерских заједница у употреби, који се не може 

мијењати без претходно утврђеног општег интереса у 

складу са посебним прописом. 

 (7) Према површини земљишта које заузима, 

гробље може бити: 

 а) мало гробље (до 1 ha); 

 б) средње гробље (од 1 ha до 5 ha); 

 в) велико гробље (већа од 5 ha). 
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 (8) Према начину вршења сахране, гробља могу 

бити: 

 а) гробља са класичном сахраном, 

 б) крематоријумска гробља за полагање урни и 

просипање пепела, 

 в) мјешовита гробља. 

 

Члан 4. 

 Гробље као комунални објекат којим управља 

јавно предузеће или је Општина дала на управљање и 

одржавање привредном друштву, вјерској заједници или 

удружењу грађана ради обављања погребне дјелатности, 

власништво је општине Рудо, осим гробаља вјерских 

заједница која су у њиховом власништву. 

 

Члан 5. 

 (1) Изградња нових и проширење постојећих 

гробаља планира се спроведбеним документима 

просторног уређења. 

 (2) Нова гробља се граде на погодном и довољно 

великом простору који је према амбијенту и 

конфигурацији терена одговарајући за ту намјену, изван 

или на рубу насељеног мјеста, са обезбјеђеним 

приступом на јавне саобраћајнице. 

 (3) Изградња нових гробаља или проширење 

постојећег гробља не може се вршити у ужем урбаном 

подручју општине Рудо које обухвата четврту, пету и 

шесту стамбено—пословну зону. 

 (4) Приликом изградње новог гробља, морају се 

обезбиједити објекти са припадајућим простором и 

комунална инфраструктура гробља, које чине: 

а) гробно мјесто, 

б) гробни редови које чини низ гробних мјеста, 

в) гробна поља која чине више гробних редова са не 

више од 200 гробних мјеста са приступним стазама, 

г) стазе које повезују групе гробних мјеста у гробном 

пољу или ред гробних мјеста, 

д) главне стазе које повезују гробна поља са 

одмориштима и проширењима, 

ђ) унутрашње и вањске саобраћајнице за колски промет 

са паркиралиштем, 

е) зеленила и зелене површине, 

ж) ограде око гробља, 

з) сервисне функције за одржавање и управљање 

гробљем, 

 (5) Гробље може имати објекте потребне за 

вршење вјерских обреда, посебан меморијални дио за 

посебне врсте сахране, те мање пратеће производне 

просторе изван простора гробља за израду вијенаца, 

надгробних обиљежја и друге опреме потребне за 

обављање погребне дјелатности и одржавање гробља. 

  

Члан 6. 

 (1) Скупштина општине доноси посебну одлуку 

о затварању гробља када утврди да на гробљу више нема 

могућности оснивања нових гробних мјеста, али постоји 

могућност укопа у постојећа гробна мјеста. 

 (2) Уколико у гробљу не постоји могућност 

укопа због просторних, санитарних и других услова, 

Скупштина општине ће донијети одлуку о стављању 

гробља или дијела гробља ван употребе. 

 (3) Простор гробља стављеног ван употребе, или 

његов дио, може се користити за друге намјене одређене 

одговарајућим документом просторног уређења послије 

истека рока обавезног почивања, ако је утврђен општи 

интерес, изузев гробаља која имају статус културно-

историјског или природног добра у складу са посебним 

прописима. 

 (4) Рок обавезног почивања из става (3) овог 

члана износи најмање 100 година, рачунајући од дана 

обављене последње сахране. 

 (5) Изузетно од става (4) овог члана, када је то 

неопходно из урбанистичких и других оправданих 

разлога за које је утврђен општи интерес у складу са 

посебним прописом, надлежни орган општине Рудо може 

донијети одлуку о измијештању гробља или дијела 

гробља ван употребе и прије истека рока обавезног 

почивања, али не прије истека рока од десет година, ако 

је земљиште исушено, односно рока од 20 година, ако је 

земљиште влажно, рачунајући од дана обављене 

последње сахране, осим гробаља која имају статус 

културно-историјског или природног добра у складу са 

посебним прописима. 

 (6) У случају из претходног става овог члана, 

Општина је дужна је да без накнаде обезбиједи власнику 

гробног мјеста за које још није истекао рок обавезног 

почивања друго гробно мјесто у истом или другом 

гробљу истих или приближно истих локацијских услова. 

 (7) По истеку рока из става (4) овог члана, 

гробље или дио гробља ван употребе може се измјестити 

ради привођења простора намјени одређеној планским 

документом, под условом да се измјештање гробља и 

даље сахране осигурају изградњом новог гробља или на 

другом постојећем гробљу на подручју општине, о чему 

Скупштина општине доноси посебну одлуку. 

 (8) Трошкове измјештања гробља или дијела 

гробља и уређење гробних мјеста сноси општина Рудо. 

 (9) Саопштење о доношењу одлуке о измјештању 

гробља или дијела гробља ван употребе објављује се у 

Службеном гласнику општине Рудо, средствима јавног 

информисања и у „Службеном гласнику Републике 

Српске―, и садржи податке о гробљу које се измјешта, 

податке о гробљу на које ће се извршити пренос 

ексхумираних посмртних остатака, као и позив 

сродницима лица сахрањених на гробљу које је одређено 

за измијештање да у року од три мјесеца од објављивања 

саопштења доставе своје захтјеве у погледу начина 

поновног укопавања ексхумираних посмртних остатака 

њихових сродника и преузимања надгробних споменика 

и других предмета у вези са гробовима и гробницама. 

 (10) По истеку рока из става (7) овог члана, 

сродници о свом трошку могу премјестити посмртне 

остатке и сахранити их на другом гробљу у употреби, као 

и уклонити надгробне споменике и друге предмете са 

гробова и гробница. 

 (11) Ексхумација посмртних остатака не може се 

вршити прије истека рока из става (7) овог члана, а 

ексхумирани остаци за које не буду достављени захтјеви 

да се укопају на уобичајен начин покопавају се у за то 

одређен заједнички гроб, односно гробницу, на које се 

стављају подаци о лицима чији су посмртни остаци ту 

покопани. 
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 (12) Споменици и други предмети који до 

почетка ексхумације посмртних остатака не буду 

уклоњени припадају субјектима који управљају гробљем 

и они њима слободно располажу. 

 (13) Одлуке Скупштине општине из члана 7. став 

(1), став (2) и став (7), објављују се у Службеном 

гласнику општине Рудо и дневној штампи, а по потреби 

и на други начин. 

 

III УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉЕМ 
 

Члан 7. 

 (1) Управљање гробљем подразумијева продају 

гробних мјеста, уређење, одржавање и реконструкцију 

гробља, промјену намјена површина и слично, на начин 

који одговара техничким и санитарним условима, при 

чему се води рачуна о заштити животне средине, а 

нарочито о пејзажним и естетским вриједностима. 

 (2) Управљање гробљем врши се на начин којим 

се исказује поштовање према умрлим лицима која су у 

њему сахрањена. 

 (3) Новим градским гробљем у Гојави, које је у 

власништву општине Рудо, управља Комунално 

предузеће „Услуга― Рудо. 

 (4) Осталим гробљима у власништву општине 

Рудо, управља управа гробља коју именује Савјет мјесне 

заједнице, а која се састоји од 5 чланова, чији су обавезни 

чланови  представник Савјета мјесне заједнице и 

представник вјерске заједнице, а остала три члана из реда 

грађана који користе предметно гробље, односно чији су 

преци сахрањени у том гробљу. 

 (5) Гробљима на подручју општине Рудо која су 

у власништву вјерских заједница, управљају те вјерске 

заједнице. 

 (6) Гробљима која су у власништву других 

субјеката на подручју општине Рудо, управља управа 

гробља именована на начин из става (4) овог члана. 

 

Члан 8. 

 (1) О одржавању гробних мјеста брину се 

власници у складу са правилима која је прописала управа 

гробља. 

 (2) Власник гробног мјеста дужан је да управи 

гробља плаћа годишњу накнаду за одржавање и уређење 

заједничких дијелова гробља у складу са критеријумима 

одређеним  актима управе гробља. 

 (3) Извођење радова у гробљу може се вршити 

само уз претходно прибављено одобрење управе гробља. 

 

IV САХРАНА УМРЛИХ 

 

Члан 9. 

(1) Сахрана умрлих може се вршити само на 

гробљу које је у употреби, а одобрење за обављање 

сахране даје управа гробља. 

 (2) Изузетно, од става (1) овог члана сахрана се 

може вршити изван гробља, на основу претходног 

одобрења органа надлежног за комуналне послове и уз 

претходно прибављено мишљење органа надлежног за 

послове здравства. 

 (3) Сахрана се врши у складу са одговарајућим 

санитарним прописима, а на начин који изражава 

поштовању према умрлом, достојанству мјеста на којем 

почива и уз поштовање осјећаја сродника умрлог и 

других лица која су била блиска са умрлим. 

 (4) Приликом сахране могу се вршити вјерски 

обреди у складу са прописима о правном положају 

вјерских заједница. 

 

Члан 10. 

 (1) Умрли се по правилу сахрањује на гробљу 

које се налази на подручју Општине гдје је имао 

пребивалиште. 

 (2) Умрли се може сахранити и на гробљу које је 

он одредио за живота или које одреди његова породица, 

односно лица која су дужна да се брину о његовој 

сахрани. 

 

Члан 11. 

 (1) Сахрана се може извршити послије 

утврђивања смрти на начин одређен посебним прописом. 

 (2) Сахрана се може извршити најраније по 

истеку 24 сата од момента наступања смрти. 

  

Члан 12. 

 (1) Сахрану и трошкове сахране умрлог лица 

дужни су да обезбиједе његови сродници, односно лица 

која су према важећим прописима обавезна да га 

издржавају, односно да се о њему брину или друга 

физичка и правна лица која су преузела обавезу за 

обезбиједе сахрану, односно која су дужна да се о томе 

брину. 

 (2) Уколико не постоје лица из става (1) овог 

члана, сахрану и трошкове сахране су дужни 

организовати и сносити управа гробља и општина Рудо, 

уз право на накнаду трошкова од лица која су била дужна 

да обезбиједе сахрану, из заоставштине умрлог. 

 (3) У случају да општина Рудо не успије 

надокнадити трошкове сахране на начин прописан 

ставом (2) овог члана, трошкове сноси сама Општина. 

 

V КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНИХ МЈЕСТА 

 

Члан 13. 

 Управа гробља продаје гробно мјесто у складу са 

овом одлуком,  и актима управе гробља и о томе са 

купцем закључује уговор. 

 

Члан 14. 

 (1) Купљено гробно мјесто може се ставити у 

правни промет. 

 (2) Уколико власник жели да изврши продају 

гробног мјеста и гробнице, дужан је да гробно мјесто 

прво понуди управи гробља, и то по цијени која не може 

бити већа од цијене према важећем цјеновнику управе на 

дан понуде тог гробног мјеста и гробнице. 

 (3) Ако управа гробља не прихвати понуду из 

става (2) овог члана у року од 15 дана од пријема понуде, 

сматра се да није заинтересована, и у том случају, 

власник може гробно мјесто, односно гробницу продати 

другом лицу о чему се сачињава уговор о купопродаји. 

 (4) Уговор о купопродаји из претходног става се 

доставља управи гробља ради уписа новог власника у 

евиденције. 
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Члан 15. 

 (1) Право сахране у гробно мјесто имају: 

а) власник гробног мјеста, 

б) чланови породице власника гробног мјеста и  

в) друга лица за која власник достави управи 

гробља писмено одобрење или уговор. 

 (2) Власник гробног мјеста може допустити 

привремено сахрањивање других лица. 

 (3) Након смрти власника гробног мјеста, права 

и обавезе над гробним мјестом стичу његови наследници 

по окончању оставинске расправе. 

 (4) У случају спора у вези са гробним мјестом, 

управа гробља не може дозволити сахрањивање у то 

гробно мјесто до правоснажног окончања спора. 

  

Члан 16. 

(1) Гробови се могу спајати ради постављања 

надгробног споменика, односно изградње гробнице. 

(2) Одобрење за изградњу из претходног става 

даје управа гробља. 

(3) На гроб се ставља надгробни споменик или 

знак. 

(4) Висина надгробног споменика заједно са 

постољем може износити до 2,00 метра, а ширина 

највише до ширине гроба или ширине спојених гробова, 

односно ширине изграђене и уређене гробнице. 

(5) Одобрење за постављање или уклањање, 

односно за замјену надгробног споменика или знака даје 

управа гробља. 

 

Члан 17. 

(1)  На гробљу се могу градити гробнице . 

(2) Ширина гробнице може износити највише 

два спојена гробна мјеста, а висина заједно са 

надгробним спомеником 2,50 метра. 

 

Члан 18. 

(1) Гробови, надгробни споменици и споменици 

морају се непрекидно одржавати у уредном и чистом 

стању. 

(2) О изгледу гробова старају се сродници 

умрлих и друга заинтерсована лица према мјесним 

обичајима. 

(3) На гробовима се може његовати цвијеће, 

односно могу се постављати посуде са цвијећем. 

(4) Трошкове уређивања и одржавања гробова 

сносе најближи сродници, односно лица која су према 

важећим прописима била дужна да умрлог за живота 

издржавају, односно да се о умрлом старају. 

 

Члан 19. 

(1) Обављање занатских и других радова на 

гробљу врши се уз претходно прибављено одобрење 

управе гробља. 

(2) Радови се изводе на начин којим се не 

нарушава мир и достојанство гробља. 

(3) Грађевински материјал дозвољено је држати 

на гробљу само онолико колико је неопходно за 

извршење радова. 

(4) По завршетку радова као и у случају прекида 

радова, извођач је дужан да расчисти и без одлагања, 

простор доведе у првобитно стање. 

(5) Ако се у току радова пронађу предмети од 

вриједности, предаће се уз потврду управи гробља. 

(6) Ако се приликом обављања радова пронађу 

остаци, исти ће се покопати на потребној дубини, тако да 

се у току радова не појаве више. 

 

Члан 20. 

 (1) Посмртни остаци сахрањеног могу се 

ексхумирати и премјестити на друго гробље, по 

претходно прибављеном одобрењу надлежног органа 

општине Рудо и одобрењу санитарног инспектора, само 

ако је на другом гробљу обезбијеђено гробно мјесто за 

сахрану. 

 (2) У случају из става (1) овог члана, уколико је 

на гробу постојало право коришћења, након ексхумације 

гробно мјесто се враћа управи гробља, која је дужна да 

изврши промјену стања у гробишној евиденцији, а 

уколико је на гробу постојало право својине, власник 

гробног мјеста се не мијења. 

 

Члан 21. 

 (1) Гробно мјесто, односно гроб који власник 

није одржавао или за који није плаћао трошкове 

одржавања гробља најмање десет година, сматра се 

напуштеним и управа гробља га може поново 

прометовати. 

 (2) Управа гробља је дужна спровести поступак 

јавног оглашавања утврђивања напуштености гробног 

мјеста, односно гроба, уколико тај поступак није у 

могућности окончати са лицем које се у евиденцијама 

гробља води као власник гробног мјеста, односно гроба. 

 (3) Ранији власник гробног мјеста, односно 

гроба, који се сматра напуштеним, може располагати 

изграђеном опремом (надгробна плоча, надгробни 

споменик и знаци, ограда гроба и слично) након што 

плати цјелокупан износ трошкова одржавања гробља које 

дугује или ће се у противном сматрати да је ријеч о 

напуштеној имовини којом управа гробља може 

слободно располагати. 

 

VI  ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И НАДЗОР 

 

Члан 22. 

(1) Управа гробља води гробишну евиденцију. 

 (2) Гробишна евиденција садржи податке о: 

 а) гробницама, 

 б) гробним мјестима, 

 в) власницима гробних мјеста и гробница, 

 г) лицима која имају право сахрањивања, 

 д) свим промјенама, 

 ђ) узроку смрти. 

 (3) Саставни дио евиденције је положајни план 

гробних мјеста и гробница. 

 (4) Управа гробља дужна је да води и регистар 

сахрањених лица по презимену, имену и имену оца, те 

јединственом матичном броју умрлог лица са назнаком 

гдје је сахрањено. 

 

Члан 23. 

 (1) Орган надлежан за комуналне послове 

општине Рудо прати обављање погребне дјелатности. 
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 (2) Инспекцијски надзор над спровођењем ове 

одлуке врши комунална полиција, а по указаној потреби 

или на захтјев општинског органа надлежног за 

комуналне послове, инспекцијски надзор може извршити 

и друга инспекција. 

 (3) Поред овлашћења утврђених прописима о 

комуналној полицији  и актима општине Рудо, комунална 

полиција је овлашћена да:  

 а) контролише да ли се сахрањивање умрлих , 

обављање погребне дјелатности и управљање гробљем 

врши у складу са Законом о гробљима и овом одлуком, 

 б) контролише да ли се одржавање гробног 

мјеста и заједничких дијелова гробља врши на начин 

прописан одредбама Закона о гробљима и овом одлуком, 

 в) забрани извођене радова на гробљу који се 

изводе без одобрења управе гробља и да нареди 

уклањање радова изведених супротно датом одобрењу 

управе гробља и планским актима гробља, 

 г) нареди уклањање предмета и ствари које су 

остављене на унутрашњим и вањским површинама и 

другим објектима комуналне инфраструктуре гробља,  

 д) издаје прекршајни налог за прекршај утврђен 

одредбама Закона о гробљима и овом одлуком. 

 

 

VII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 (1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ 

казниће се за прекршај јавно предузеће, привредно 

друштво, вјерска заједница или удружење грађана које 

као правно лице управља гробљем ако: 

а) да одобрење за постављање, уклањање, 

односно замјену надгробних споменика и знакова 

супротно овој одлуци, 

б) врши сахрањивање посмртних остатака 

умрлог ван гробља супротно овој одлуци, 

в) врши сахрањивање спаљених посмртних 

остатака умрлог или расипање пепела спаљених 

посмртних остатака супротно овој одлуци, 

г) не обезбиједи сахрану за умрла лица у складу 

са овом одлуком, 

д) не упише новог власника гробног мјеста у 

евиденције када је испоштована процедура продаје у 

складу са овом одлуком, 

ђ) не изврши промјену уписа у евиденцијама у 

случају преноса посмртних остатака у складу са овом 

одлуком, 

е) не обезбиједи пренос посмртних остатака на 

друго гробље у складу са овом одлуком, 

ж) не води евиденцију о сахрањивању свих 

умрлих лица на подручју јединице локалне самоуправе, 

те регистар умрлих лица са потребним подацима у 

складу са овом одлуком, 

 (2) За прекршаје из става (1) овог члана казниће 

се и одговорно лице у правном лицу из става (1) овог 

члана, новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ. 

 

Члан 25. 

 Новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ 

казниће се за прекршај физичко лице ако: 

 а) без одобрења управе гробља, односно 

супротно датом одобрењу поставља, уклања, односно 

мијења надгробни споменик и надгробни знак; 

 б) не одржава гробно мјесто у складу са 

правилима која је прописала управа гробља; 

 в) врши сахрањивање посмртних остатака ван 

гробља супротно овој одлуци; 

 г) врши сахрањивање посмртних остатака без 

одобрења за сахрану управе гробља супротно овој 

одлуци; 

 д) не обезбиједи сахрану умрлог у складу са 

овом одлуком; 

 ђ) врши пренос посмртних остатака супротно 

овој одлуци. 

 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о уређивању и одржавању градског гробља у 

Гојави („Службени гласник општине Рудо―, број 13/07). 

 

Члан 27. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо―. 

 

Број: 01-022-42/15        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 6. новембар 2015.године Скупштине општина Рудо 

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

2.................................................................... 
На основу члана 22. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске―, 

број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске―, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо―, 

број 5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 06.11.2015. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

 О КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уводи се обавеза плаћања 

комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње, прописују основи и 

мјерила за одређивање висине комуналне накнаде и 

коришћење средстава остварених од комуналне накнаде 

на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 (1) Обвезници плаћања комуналне накнаде су 

власници стамбеног и пословног простора, носиоци 

станарског права, закупци стамбеног и пословног 

простора, односно физичка и правна лица која су 

корисници објеката и уређаја заједничке комуналне 

потрошње. 
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 (2) Обавеза плаћања комуналне накнаде односи 

се и на пословне просторе који служе за обављање 

привредне дјелатности који се тренутно не користе или 

се повремено користе, све док постоји објекат односно 

простор.   

Члан 3. 

(1) Обвезници комуналне накнаде  су: 

-за стамбени простор у својини грађана власници 

тих просторија или корисници (уколико је закључен 

уговор о коришћењу стамбене јединице између власника 

и корисника), 

-за станове у државној својини лица која те 

станове користе, 

-за станове у државној својини који нису 

усељени, власници станова. 

-за пословни простор власници пословног 

простора (трајног или привременог карактера) или 

корисници пословног простора, уколико је закључен 

уговор о коришћењу пословног простора између 

власника и корисника. 

 

Члан 4. 

 Основ за обрачун комуналне накнаде је јединица 

изграђене корисне површине (м
2
) за стамбени и пословни 

простор. 

Корисном површином у смислу ове одлуке 

сматра се: 

-простор који је евидентиран у катастарском операту 

(површине станова из књиге уложених уговора који су 

уписани на основу тлоцрта стана урађеног од стране 

овлаштеног геометра), 

-простор који је утврђен мјерењем на лицу мјеста. 

 

Члан 5. 

 Мјерила за плаћање комуналне накнаде су: 

-степен опремљености насеља комуналним објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње и  

-планирани обим и квалитет услуга и одржавање 

комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне 

потрошње. 

 

Члан 6. 

 Висина комуналне накнаде одређује се према 

јединици изграђене корисне површине стамбеног и 

пословног простора, у зависности од зоне у којој се 

објекат налази и степена опремљености насеља 

комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње и за један мјесец износи: 

 

За стамбене објекте: 

Зона Вредност ком.накнаде у КМ/м
2 

IV зона 0,04 

V зона 0,03 

VI зона 0,02 

 

За пословне објекте: 

Зона Вредност ком.накнаде у КМ/м
2 

IV зона 0,08 

V зона 0,06 

VI зона 0,04 

 

Члан 7. 

 Границе зона идентичне су са границама 

стамбено-пословних зона које су утврђене одредбама 

Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту. 

  

Члан 8. 

 Комунална накнада за: 

 а) производне објекте и помоћне просторе у 

привреди (отворена стоваришта, тенде, надстрешице) 

плаћа се у висини  30% од накнаде утврђене за пословне 

објекте у одређеној зони; 

 б) пословне просторе у функцији, чија корисна 

површина прелази 800 м
2
, плаћа се у висини 50% од 

накнаде утврђене за пословне објекте у одређеној зони. 

 

Члан 9. 

 (1) Обавези плаћања комуналне накнаде не 

подлијежу: 

 -објекти за пружање услуга комуналне потрошње 

(објекти комуналних предузећа), 

 -објекат ватрогасног друштва, 

 -зграде и просторије организације социјалне 

заштите и црвеног крста, 

 -зграде и просторије здравствене заштите, 

 -зграде и просторије које служе вјерским 

заједницама, 

 -школски објекти и објекат дјечијег обданишта, 

 -зграде и просторије које служе за обављање 

спортских и културних дјелатности, а финансирају се из 

буџета општине, 

 -објекти у власништву локалне управе. 

(2) Власници пословних простора у 

индивидуалним-стамбеним објектима који се не користе 

плаћају комуналну накнаду за тај простор у висини 

предвиђеној за стамбени простор.  

 (3) Од плаћања комуналне накнаде за стамбене 

просторе ослобођени су корисници социјалне заштите. 

 (4) Изузетно од става 1.овог члана, комунална 

накнада плаћа се за објекте и просторије које власници 

или корисници дају у закуп ради обављања друге 

дјелатности. 

 

Члан 10. 

 (1) Висина комуналне накнаде утврђује се 

рјешењем надлежног органа општинске управе Рудо. 

 (2) Против рјешења из става 1. овог члана може 

се изјавити жалба Министарству за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију. 

 

Члан 11. 

 Начин плаћања комуналне накнаде одређује се 

према следећим критеријумима: 

 -за укупни мјесечни износ по рјешењу од 10,00 

КМ и више, плаћање се врши до краја мјесеца за текући 

мјесец, 

 -за укупни мјесечни износ по рјешењу мањи од 

10,00 КМ, плаћање се врши полугодишње, први дио до 

30. јуна, а други дио до 31. децембра текуће године. 

 Ако је укупан мјесечни износ мањи од 0,50 КМ, 

комунална накнада се неће обрачунавати. 
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Члан 12. 

 Орган управе надлежан за комуналне послове, 

успоставиће евиденцију обвезника плаћања комуналне 

накнаде и у случају неплаћања предузеће све мјере 

предвиђене законом за наплату комуналне накнаде. 

 

Члан 13. 

 Средства прикупљена од комуналне накнаде 

могу се користити искључиво за финансирање 

дјелатности заједничке комуналне потрошње а према 

Програму коришћења средстава заједничке комуналне 

потрошње. 

Члан 14. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

Члан 15. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник општине Рудо―, број 4/09) и Одлука о 

комуналним накнадама („Службени гласник општине 

Рудо―, број 4/13). 

 

Члан 16. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо―. 

 

Број:01-022-43/15       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 6. новембар 2015.године Скупштине општине Рудо 

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р    

3.................................................................... 
На основу члана 348. Став 3. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске― број 

124/08, 58/09,  95/11 и 60/11), члана 6. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске― број 20/12)  и члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо―број 5/13 и 3/14), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној  дана   

06.11.2015.године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о продаји земљишта непосредном погодбом 

 

Члан 1. 

 Непокретност  означена као к.ч. 331/85 „шума―, 

шума 4.класе, површине 1257 м2, уписана у посједовни 

лист број: 207 и земљишно књижни уложак број: 404  КО 

Борановићи, општина Рудо продаће се непосредном 

погодбом Српској православној епархији Дабробосанској 

- Митрополији Дабробосанској Сарајево за православно 

гробље.  

Члан 2. 

   Земљиште из члана 1. ове Одлуке продаје се по 

тржишној цијени која износи 0,50 КМ по м
2
, што укупно 

износи 628,50 КМ. 

Члан 3. 

   Овлашћује се начелник општине Рудо да  у име 

општине Рудо закључи уговор о купопродаји некретнине 

из члана 1. ове одлуке, а све након прибављеног 

мишљења од  Правобранилаштва Републике Српске - 

Сједиште замјеника у Фочи. 

 

Члан 4. 

   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо―. 

 

Број:01-022-44/15                                                                

Датум: 6. новембар 2015.године                                                                

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р    

4.................................................................... 
На основу члана 34. и 79. Статута општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине 

Рудо―,бр. 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо- пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо―.бр.3/13 и 5/14), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

06.11.2015. године, донијела је 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА  

РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт ребаланса буџета општине Рудо 

за 2015. годину у износу 4.429.320 КМ, од чега буџетски 

приходи износе 3.977.704 КМ, примици од отплате датих 

кредита из буџетских средстава 300.000 КМ, примици од 

продаје земљишта 17.384 КМ и неутрошена средства 

револвинг фонда 134.232 КМ. 

Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за 

2015.године се ставља на јавну расправу која ће се 

обавити у времену од 09.11.2015 до 23.11.2015.године. 

 

Члан 2. 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. Стикић Драган, предсједник 

2. Фуртула Вера, члан  

3. Лангура Марија, члан 

4. Тешевић Зоран, члан 

5. Ћувиза Горан,члан. 

 

Члан 3. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 1.Нацрт ребаланса буџета општине за 2015. 

годину учини доступним јавности; 

 2.Прикупи све примједбе, мишљења и 

приједлоге у току јавне расправе; 

 3.Прати јавну расправу и даје информације о 

изнесеним приједлозима на јавној расправи; 

 4.Припреми извјештај о резултатима јавне 

расправе. 
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Члан 4. 

 Радна група из члана 2. овог Закључка ће 

учинити доступним Нацрт ребаланса буџета општине 

Рудо за 2015.годину, објављивањем на огласним таблама 

општине Рудо, достављањем истог правним и физичким 

лицима која то буду затражила, омогућавањем 

заинтересованима да изврше увид у исти, и давањем 

потребних објашњења.  

 

Члан 5. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге 

грађанима до 23.11.2015.године. 

 

Члан 6. 

 Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета 

општине Рудо за 2015. годину одржаће се 

24.11.2015.године са почетком у 12,00 часова у малој 

сали Дома културе Рудо. 

 

Члан 7. 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна 

група је дужна доставити Начелнику општине и 

Скупштини општине Рудо. 

 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо―. 

 

Број:01-022-45/15                                                                

Датум: 6. новембар 2015.године 

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                      Велибор Ћировић.с.р     

 

5.................................................................... 
На основу члана 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске― број:121/12 и 52/14), члана 34. и 79. Статута 

општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо―,бр. 5/13 и 3/14) и члана 147. Пословника 

Скупштине општине Рудо- пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо―.бр.3/13 и 5/14), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

06.11.2015. године, донијела је 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт буџета општине Рудо за 2016. 

годину у износу 4.227.600 КМ, од чега буџетски приходи 

износе 3977600 КМ  а примици од отплате датих кредита 

из буџетских средстава 250.000 КМ. 

Нацрт буџета општине Рудо за 2016.године се 

ставља на јавну расправу која ће се обавити у времену од 

09.11.2015 до 23.11.2015.године. 

 

Члан 2. 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. Стикић Драган, предсједник 

2. Фуртула Вера, члан  

3. Лангура Марија, члан 

4. Тешевић Зоран, члан 

5. Ћувиза Горан,члан. 

 

 

Члан 3. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 -  Нацрт  буџета општине за 2016. годину учини 

доступним јавности; 

 -  прикупи све примједбе, мишљења и приједлоге 

у току јавне расправе; 

 - прати јавну расправу и даје информације о 

изнесеним приједлозима на јавној расправи; 

 - припреми извјештај о резултатима јавне 

расправе. 

 

Члан 4. 

 Радна група из члана 2. овог Закључка ће 

учинити доступним Нацрт буџета општине Рудо за 

2016.годину, објављивањем на огласним таблама 

општине Рудо, достављањем истог правним и физичким 

лицима која то буду затражила, омогућавањем 

заинтересованима да изврше увид у исти, и давањем 

потребних објашњења.  

 

Члан 5. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге 

грађанима до 23.11.2015.године. 

 

Члан 6. 

 Јавна расправа о Нацрту буџета општине Рудо за 

2016. годину одржаће се 24.11.2015.године са почетком у 

12,00 часова у малој сали Дома културе Рудо. 

 

Члан 7. 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна 

група је дужна доставити Начелнику општине и 

Скупштини општине Рудо. 

 

Члан 8. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо―. 

 

Број:01-022-46/15                                                                

Датум: 6. новембар 2015.године 

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                          Велибор Ћировић.с.р     
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6................................................................................................ 

На основу члана 18 Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске―,број:68/07), и члана  34. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо― 

бр.5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 06.11.2015.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

o расписивању  Јавног конкурса за избор и 

именовање директора у ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора у ЈУ ЦКПД „Просвјета― Рудо.          

                                                       

Члан 2. 

Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо ће  расписати јавни конкурс и извршити 

поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава, обављање интервјуа, оцјену и предлагање 

кандидата за избор и именовање. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске ―, дневном  листу „Глас 

Српске―и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

Општи и посебни услови за избор и именовање 

директора ЈУ ЦКПД „Просвјета― Рудо, прописани су 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске „ бр.41/03), Одлуком о утврђивању 

критеријума за избор и именовање органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо― број: 

1/04 и 7/11) и Статутом  ЈУ ЦКПД „Просвјета― Рудо. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ". 

 

Број: 01-022-47/15 

Дана: 6. новембар 2015.године                                                     

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р    

7.................................................................... 
На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо―, број 5/13-

пречишћени текст и 3/14), и члана 115. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо―, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.11.2015. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о  именовању чланова  

сталних  радних тијела Скупштине општине Рудо 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова сталних радних 

тијела Скупштине општине Рудо („ Службени гласник 

општине Рудо―  број 11/12, 13/13,17/13, 5/14 и 1/15) у 

члану 1.став 1. назив другог радног тијела 

„МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА“ 
мијења се називом „ВЕРИФИКАЦИОНА 

КОМИСИЈА“. 

 Иза седмог радног тијела-„КОМИСИЈА ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА― додаје се ново радно 

тијело 

 „КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 1.  Драгичевић Јован,предсједник 

 2.  Пјевчевић Марко, члан 

 3.  Вујичић Крсто, члан― 

 

 Остала радна тијела се помјерају по редослиједу. 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо―. 

  

Број:01-022-48/15                                                                

Датум: 6. новембар 2015.године                 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р     

8.................................................................... 
На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске― број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо―, број 5/13-

пречишћени текст и 3/14), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 06.11.2015. године, донијела је  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени члана Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана 

и Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

Перишић Бојана, дипл.ецц. из Рудог се 

разрјешава дужности члана Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др 

Стојана и Љубица―Рудо, због подношења оставке. 

 

Члан 2. 

За вршиоца дужности члана Управног одбора 

ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица― Рудо, до спровођења 

поступка по јавном конкурсу, именује се Спасојевић 

Драшко, дипл.криминолог из Рудог. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивањ у „Службеном гласнику општине Рудо―.  

 

Број:01-022-49/15                                                                

Датум:6. новембра 2015.године   

                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић.с.р     
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9.................................................................... 
На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине 

Рудо―,бр.5/13 и 3/14), и члана 18. Одлуке о условима за 

одобравање кредита из средстава буџета општине Рудо за 

подстицај развоја („Службени гласник општине Рудо― 

број 1/12), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 06.11.2015.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу представника општине Рудо у 

заједничким кредитним одборима банака и општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

Разрјешава се Рађен Богдан дужности члана 

заједничког кредитног одбора банака и општине Рудо 

испред општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо―.  

 

Број:01-022-50/15.                                                        

Датум: 6. новембар 2015 .године 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р     

10.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине 

Рудо―,бр.5/13 и 3/14) и чланом 18. Одлуке о условима за 

одобравање кредита из средстава буџета општине Рудо за 

подстицај развоја („Службени гласник општине Рудо― 

број 1/12) а на приједлог Начелника општине, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

06.11.2015.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању представника општине Рудо у 

заједничким кредитним одборима банака и општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 За члана заједничког кредитног одбора банака и 

општине Рудо испред општине Рудо, умјесто Рађен 

Богдана, именује се Тодоровић Маријан, дипл.ецц. из 

Рудог. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-022-51/15.                                                        

Датум: 6. новембар 2015 .године 

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р     

 

11.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо―, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо―, брoj: 

3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 06.11.2015. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о извршењу буџета 

 за период 01.01.-30.09.2015. године  

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација  о  извршењу буџета  за 

период 01.01.-30.09.2015. године.  

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо―. 

 

Број: 01-013-91/15                                                                

Датум: 06. новембар 2015. године 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р 

     

12.................................................................. 
На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо―, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо―, брoj: 

3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 06.11.2015. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине Рудо донесених на 21, 

22 и 23 редовној сједници 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине Рудо донесених на 21, 22 

и 23 редовној сједници.  

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо―. 

 

Број: 01-013-92/15                                                                

Датум: 06. новембар 2015. године 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                                         Велибор Ћировић.с.р     
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    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), разматрајући 

захтјев  мјештана села Шахдани, општина Рудо , за 

помоћ у обнови ратом уништених огњишта , а на предлог 

Комисије за спровођење поступка додјеле помоћи 

избјеглим и расељеним лицима, Начелник општине 

доноси : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 1200,00 КМ  на име помоћи мјештанима села 

Шахдани, за обнову породичних објеката уништених 

током рата. 

 

II 

Уплату средстава , у износу по 300, 00 КМ, са 

позиције „текуће помоћи избјеглим и расељеним 

лицима― ( 416-123), извршити на име: 

1.Мијушковић Драгомир – рч. бр.562-006-

80852130-71 

2.Младен Човић- рч.бр. 562-006-81242051-31 

3. Драган Голубовић-рч.бр. 555-010-81272194-12 

4.Драган Човић-рч.бр.562-006-80852130-71 

 

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― 

 

Бр. 02-40-157/15                                                                                 

Датум: 03.11.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.................................................................... 
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), разматрајући 

захтјев  Миленка Митровића из Пребидола, општина 

Рудо , за помоћ у завршетку стамбеног објекта, а на 

предлог Комисије за спровођење поступка додјеле 

помоћи избјеглим и расељеним лицима, 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 

700,00 КМ  на име помоћи Миленку Митровићу из 

Пребидола , за изградњу  купатила у новоизграђеном 

стамбеном објекту. 

 

II 

Уплату средстава извршити  на рачун , бр.562-

006-81294288-72, са позиције „текуће помоћи избјеглим 

и расељеним лицима― ( 416-123). 

 

 

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―. 

 

 

Бр. 02-40-171/15                                                                                 

Датум: 03.11.2015.год.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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