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  На основу члана 27. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник РС“,бр.96/03, 14/04, 67/05, 

34/06 и 128/06) и члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“,бр. 101/04 

,42/05 и 118/05) и члана 34. Статута општине 

Рудо („Слчужбени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 28.02. 2007.године, д о н 

и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО 

ЗА 2007. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком прописује се начин 

извршења Буџета општине Рудо за 2007.годину ( 

у даљем тексту: Буџет). 

 Одлука се односи на буџетске кориснике 

и примаоце грантова који се у цјелости или 

дјелимично финансирају из буџета општине 

 

Члан 2. 

 

 Средства Будежта из члана 1. ове одлуке 

распоредјују се у укупном износу од 3.215.750 

КМ, од чега 1.864.280 КМ на текуће трошкове, 

1.301.470 КМ на капиталне трошкове и средства 

за подстицај економског развоја у сврху 

запошљавања и 50.000 КМ на буџетску резерву. 

  

 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Приходи Буџета утврдјени су према 

члану 8. Закона о буџетском систему Републике 

Српске. 

 Буџет се састоји од биланса прихода и 

биланса расхода и издатака са распоредом према 

корисницима и примаоцима грантова. 

 

Члан 4. 

 

 Буџетски издаци су: 

 

 -текући трошкови и дознаке другим 

потрошачким јединицама 

 -средства за подстицај економског 

развоја у сврху запошљавања и капитални 

трошкови 

 -буџетска резерва -средства за 

непланиране издатке 

 

Члан 5. 

 

Укупна буџетска потрошња мора бити 

уравнотежена са укупним буџетским 

средствима. 

 Сви приходи Општинске 

административне службе остварени у складу са 

Законом по било ком основу, су приходи Буџета 

општине Рудо и са истим служба не може 

самостално располагати. 

 Остали корисници буџетских средстава 

дужни су мјесечно извјештавати Одјељење за 

привреду и финансије општине Рудо, како су 

утрошили добијена Буџетска средства, што је 

услов за добијање буџетских средстава у 

наредном мјесецу. 
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Члан 6. 

 

 Начелник општине Рудо управља и 

контролише прилив и одлив новчаних средстава 

у складу са Законом, усвојеним Буџетом и овом 

одлуком.  

 Начелник Одјељења за привреду и 

финансије, оперативно прати извршење прихода 

и расхода Буџета, о истом информише 

начелника општине и одговоран је за доследно 

извршење закључака начелника општине 

издатих у складу са Законом и овом Одлуком.  

 

Члан 7. 

 

 Сви корисници буџетских средстава 

дужни су средства утврдјена у Буџету користити 

руководећи се начелима рационалности и 

штедње. 

 Сезонске потребе буџетски корисници 

пријављују благовремено начелнику општине 

ради планирања средстава за такве намјене. 

 Прерасподјелу средстава са једног на 

другог буџетског корисника врши искључиво 

Скупштина општине. 

 

Члан 8. 

 

 Плаћање трошкова буџетског корисника 

може се вршити директно уз писмени захтјев- 

налог буџетског корисника да се плаћање 

изврши на терет његове буџетске позиције. 

 

Члан 9. 

 

 Сваки буџетски корисник је одговоран за 

своје књиговодствене и друге финансијске 

исправе, интерне контролне поступке,  

вјеродостојност и законитост исправа и укупно 

трошење буџетских средстава. 

 

Члан 10. 

 

 Капитална улагања и улагања за 

подстицај економског развоја у сврху 

запошљавања, укључујући и подршку 

улагањима у мјесним заједницама врше се по 

Буџетом утврдјеним намјенама и објектима уз 

уговарања услова и динамике плаћања  и у 

складу са динамиком прилива прихода. 

 

 

Члан 11. 

 

 Средства буџетске резерве до Буџетом 

планираног износа, начелник општине ће 

ангажовати за остале непланиране и недовољно 

планиране издатке и утврдиће писменим 

закључком. 

 О ангажовању средстава Буџетске 

резерве начелник општине ће информисати 

Скупштину општине у складу са Законом о 

буџетском систему, уз извјештај о извршењу 

Буџета општине.  

 

Члан 12. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а примјењује  се од 01.01.2007.године 

и обавјиће се у Службеном гласнику општине 

Рудо.  

 

Број:01-023-06/07.             ПРЕДСЈЕДНИК                                  

Датум:28.02.2007.    Скупштине општине Рудо    

                                      Миодраг Миковић,с.р. 

 

02 

 
 

 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 19. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 ), Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана  28.02.2007 

.године, 

 д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за обављање  дужности 

одборника 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврдјује се висина 

накнаде, која припада одборницима Скупштине 

општине на име обављања одборничке 

дужности и начин њене исплате.  

 

Члан 2. 

 

 На име обављања дужности одборника 

Скупштине општине Рудо, према планираним 

средствима у буџету општине Рудо за 2007 
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годину, одборницима припада накнада у износу 

од 198 КМ мјесечно.  

 

Члан 3. 

 

 Исплата накнаде врши се по истеку 

мјесеца за који је остварена накнада. 

 

Члан 4. 

 

 Одборницима припада и накнада у 

висини износа службене дневнице за дане у које 

се одржава сједница Скупштине општине.    

 

Члан 5. 

 

 У складу са чланом 35. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник РС“,бр.96/03, 14/04 и 

67/05), исплата накнаде вршиће се зависно од 

расположивих средстава у буџету општине.  

 

 

Члан 6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у Слу\беном глснику  

општине Рудо а примјењује се од 01.01.2007 

године.  

 

Број:01-023-07/07.           ПРЕДСЈЕДНИК                                                   

Датум:28.02.07.       Скупштине општине Рудо  

                                     Миодраг  Миковић,с.р.    
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На основу члана 14. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

РС“,бр.11/95 и 51/02) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 28.02.2007. године, д о н 

о с и 

 

 

П Р О Г Р А М 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2007. 

ГОДИНИ 

 

 

 

 Овим Програмом се утврдјује врста, 

обим, динамика, ниво комуналних дјелатности и 

услуга заједничке комуналне потрошње, извори 

средстава, износ средстава за финансирање ове 

дјелатности са расподјелом средстава по 

појединим дјелатностима, као и друга питања из 

ове дјелатности у складу са законом и одлуком о 

комуналним дјелатностима. 

 Дјелатности од посебног друштвеног 

интереса заједничке комуналне потрошње у  

складу са овим Програмом су: 

 

- чишћење јавних саобраћајних 

површина у насељу, које обухвата: 

прикупљање, одвожење, депоновање, 

уништавање отпадака и чишћење 

падавина са саобраћајних површина, 

- одржавање и уредјивање јавних 

зелених површина као што су: 

паркови, дрвореди, скверови, 

травњаци, зеленило уз саобраћајнице, 

зелене површине уз стамбене зграде 

које обухвата репродуктивну садњу 

дрвећа, траве и другог растиња, 

- одржавање јавних саобраћајних 

површина у насељу које обухвата 

поправке и адаптацију улица, 

плочника, тргова, објеката за јавну 

расвјету и вертикалну и хоризонталну 

сигнализацију,  

- одвожење атмосферских вода из 

насеља, 

- јавна расвјета у насељу којом се 

освјетљавају саобраћајне и друге 

јавне површине, 

- постављање и одржавање паноа за 

јавно оглашавање значајних догадјаја 

у општини, 

- декорација градског насеља у вријеме 

обиљежавања значајних догадјаја и 

датума, 

- кафилеријске услуге и превентивна 

дератизација градског насеља Рудо, 

- уредјивање и одржавање пијаце на 

мало и сточне пијаце у Рудом и 

осталим мјесним заједницама гдје 

постоје услови за одржавање сточне 

пијаце, 

- комунална накнада за 2007. годину ће 

се обрачунавати само за прву зону за 

пословни простор, 
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- утврдјује се вриједност бода за 2007 

годину у износу од 0,01 КМ 

 

I - ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ  

     САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА  

 

У току 2007. године вршиће се редовно 

чишћење градских површина које обухватају: 

 

- подручја града до спортског стадиона, 

старог аустро-угарског резервоара и  

ОДП  ФАП „Аутоделови“, 

- подручја МЗ у којима су обезбједјени 

контејнери за прикупљање смећа. 

 

Одвоз смећа ће се вршити једном 

седмично, а по потреби и чешће. 

Поред одржавања саобраћајних 

површина вршиће се чишћење и одржавање 

зелених површина поред саобраћајница. 

 Са саобраћајних и зелених површина 

врши ће се прикупљање, одвожење и 

депоновање скупљеног смећа и других отпадака 

на градску депонију. 

Чишћење и прање јавних саобраћајних 

површина врши се путем ручног метења  

радника чистоће и чишћење прањем из цистерни 

за воду. 

 

 Чишћење градских улица 

 

 Чишћење градских улица путем ручног 

метења вршиће се у зависности од зона укојима 

се улице налазе, и то: 

 

 Улице које се налазе у првој зони града 

чисте се сваки дан, а то су: 

 

 Трг слободе,  

 Степениште кроз парк са десним и 

лијевим пролазима,  

 Улица Вожда Карађорђа Петровића, 

 Улица Ђенерала Драгољуба Драже 

Михајловића од Улице Вожда Карађорђа 

Петровића па до старог хотела, 

 Улица Палих српских бораца од 

раскрснице до краја, 

 Улица Милоша Обилића,  

 Улица Први мај. 

 

Улице које се налазе у другој зони града 

чисте се једном седмично: 

 Улица Видовданска, 

 Улица Цара Душана, 

 Улица 12 јули, 

 Улица Краља Петра И ослободиоца, 

 Улица Драгољуба Драже 

Михајловића од моста до старог 

хотела, 

 Улица Крагујевачка, 

 Улица Светосавска. 

 

Прање улица 

 

 Прање улица у градском насељу Рудо 

вршиће сецистерном за воду или преко хидранта 

зависно од економичности. У 2007. години 

превидја се да се ужи центар града пере утоку 

године најмање четири пута. Прање улица 

вршили би радници чистоће који су 

распоредјени за чишћење ових улица, тако да се 

неби посебно обрачунавала накнада за њихов 

рад, али би се обрачунавала накнада за утрошак 

воде. 

 Праће се улице које се налазе у првој 

зони, а то су: 

 Трг слободе, 

 Степениште кроз парк са лијевим и 

десним пролазом,  

 Дио Улице Милоша Обилића, 

 Улица Вожда Карађорђа Петровића 

 Улица Ђенерала Драгољуба Драже 

Михајловића. 

 

Радови на чишћењу, прикупљању и 

депоновању снијега и леда 

са садашњих површина, те заштита од 

послсједица  

 

Под зимском службом подразумјева се 

машинско чишћење снијега са улица у вријеме 

када сњежни покривач достигне висину преко 

10 цм. Ручно чишћење снијега и посипање 

залеђених улица индустријском сољу, те по 

потреби одвод снијега са Трга и паркиралишта 

испред хотела и зграде Скупштине општине. 

 У овој години поред чишћења снијега 

машинским путем улица у градском насељу  

финансира ће се и чишћење снијега до ОДП 

ФАП „Аутодјелови“.  
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 За вријеме хладних дана вршиће се 

посипање улица са соли. А предност за 

посипање би имале слиједеће улице: 

 Улица Ђенерала Драгољуба Драже 

Михајловића, 

 Улица Вожда Карађорђа Петровића,  

 Прикључни пут, 

 Улица Милоша Обилића,  

 Дио Улице Цара Душана,  

 Дио Улице Краља Петра И ослободиоца, 

 Пролазни пут поред парка, 

а друге улице посипаће се по захтјеву 

овлаштеног органа. 

 

 На чишћењу снијега радиће радници који 

раде на чишћењу улица. 

 

 II – ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ  

                   ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 У градском насељу Рудо зелене 

површине ће се одржавати према категоријама. 

 У прву категорију су сврстане површине 

под парковима које су најпосећеније а у другу 

категорију су сврстане зелене површине 

дужином улица. 

 Под одржавањем зелених површина 

подразумјевају се следећи радови: 

 

 Чишћење зелених површина од 

свакодневних отпадака, 

 Кошење и одвожење траве на депонији 

по потреби, 

 Орезивање садница по дрворедима и 

појединачним засадима, 

 Орезивање и прихрањивање украсног 

биља, монтажа и демонтажа постојећих 

клупа у парковима, 

 Окопавање и залијевање садница, 

 Санирање оштећењих стабала од 

елементарних непогода. 

У току године радиће се на одржавању 

слиједећох зелених површина: 

 Градски парк 

 Парк изнад старог хотела 

 Зелене површине око зграде Обданишта 

и стамбених објеката на Јаковљевића 

бријегу 

 Зелени појас поред свих улица. 

Послови на чишћењу зелених површина, 

кошења и одвожења траве по потреби,  

орезивања биљака, окопавање и заливање 

садница, прихрањивање садница, монтажа 

парковских клупа и слично вршиће радници 

предузећа ЈОДКП „Услуга“ Рудо. 

 

 

 III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ  

                    САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

 

 У току године вршиће се поправка 

оштећених улица, тротоара, плочника, ивичњака 

и слично. 

 Процјене о обиму и квалитету ових 

послова вршиће надлежни општински орган 

који ће посебно уговорити накнаду за изводјење 

радова. Поред ових поправки радиће се и на 

одржавању ветрикалне и хоризонталне 

сигнализације. 

 

 

 IV – ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ 

                     ВОДА 

 

 Подручје града покривено је мјешовитом 

канализацијом у коју се путем сливних решетки 

сливају падавине. 

 У току 2007. године вршиће се чишћење 

и одвоз садржаја из постојећих решетки и 

сливника. Послове чишћења решетки и 

сливника вршиће радници на чишћењу улица. 

 

 V – ЈАВНА РАСВЈЕТА 

 

 Под јавном расвјетом подразумјевају се у 

смислу овог Програма обезбјеђивање расвјете у 

градском насељу Рудо укључујући и јавну 

расвјету до ОДП ФАП „Аутоделова“ Рудо као и 

у појединим мјесним заједницама. 

 Послови везани за одржавање јавне 

расвјете су уговорени и исте ће за 2007. годину 

обављати СЗТР „Бојс“ Рудо. 

 

      VI – ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  

 ПАНОА ЗА ЈАВНО              ОГЛАШАВАЊЕ 

ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА У ОПШТИНИ 

РАДУ И ДЕКОРАЦИЈА ГРАДСКОГ 

НАСЕЉА 

 

  

 У току године поставља ће се панои са 

пригодиним натписима за оглашавање значајних 

догадјаја у општини. Панои и транспаренти 
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постављаће се на мјесту које одреди Одбор за 

прославу одређеног датума или догађаја. Текст 

на паноима и транспарентима утврдиће Обор за 

прославу и одређивати текстописца. Ради 

свечаног обиљежавања празника и других 

манифестација вршиће се декорација градског 

насеља. 

 

 VII-КАФИЛЕРИЈА И  

                   ДЕРАТИЗАЦИЈА 

 

 У току године неопходно је 

организовање хватања и убијања и закопоавања 

паса и мачки луталица. Ови послови ће се 

накнадно уговорити према потребама а у складу 

са  обимом извршених услуга. 

 

 

VIII -  УРЕЂИВАЊЕ И  

   ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ НА МАЛО И     

   СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ У РУДОМ 

 

 Пијацом на мало газдује ЈОДКП 

„Услуга“ Рудо. Ово државно предузеће је дужно 

одржавати пијацу на мало у складу са 

санитарним и другим прописима укључујући 

потребан пијачни инвентар и настрешнице. 

Средства за одржавање пијаце на мало ово 

предузеће обезбједјује из дијела накнаде за 

пијачне услуге. 

 Сточном пијацом газдује АД 

„Пољопривредник“ Рудо. Ово акционарско 

друштво је дужно одржавати сточну пијацу у 

складу са законским прописима који регулишу 

ову област. Средства за одржавање сточне 

пијаце обезбједјиваће се у АД 

„Пољопривредник“ из дијела накнаде за пијачне 

услуге. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

прихода и расхода за обављање комуналне 

дјелатности заједничке комуналне потрошње       

за 2007. годину 

 

I - ПРИХОДИ 

1. Приходи од комуналне накнаде за  

    2007. год.      2.500 

2. Планирана средства у буџету општине  

    за 2007.год.           43.500   

    - трошкови јавне расвјете  

                                                  16.500 

 

    - одржавање јавних површина 

                                                       25.000 

    - трошкови кафилерије          2.000                         

 

УКУПНО:                                     46.000 

 

II – РАСХОДИ 

1. Трошкови одржавања јавних површина

     25.000 

2. Трошкови јавне расвјете  

     16.500 

3. Трошкови кафилерије  

        

2.000 

4. Зимско чишћење улица у набавка соли

       2.500 

                                                                                  

УКУПНО:                                46.000 

 

 За спровођење овог Програма надлежно 

је Одјељење за привреду и финансије – Одсјек 

за просторно уредјење, инспекцију и комуналну 

полицију. 

 У циљу реализације Програма а у складу 

са Одлуком о комуналним дјелатностима, 

Начелник општине ће уговорити извршење свих 

потребних радова водећи рачуна о 

економичности и рационалном трошењу 

средстава. 

 

Број:01-23-05/07.               ПРЕДСЈЕДНИК                                         

Датум:28.02.2007.     Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 110. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на својој сједници одржаној дана 28.02. 

2007 .године, донијела  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

 

Члан 1. 

 

 У члану 1. рјешења о именовању 

Комисије за избор број: 01-03-331/05. од 
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29.12.2005.године, врше се слиједеће измјене и 

то: 

 -умјесто члана Брадоњић Владимира 

именује се Даница Анџић. 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-08/07.                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                         

Датум:28.02.2007.       Скупштина општине Рудо 

                                         Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући План рада 

Дома здравља Рудо за 2007. годину и Програм 

мјера на заштити здравља становништва у 

општини Рудо за 2007. годину, Скупштина 

оптшине Рудо на сједници одржаној дана 

28.02.2007. годину, д о н и ј е л а   ј е 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се План рада Дома здравља Рудо 

„Др Стојана и Љубица“ за 2007. годину и 

Програм мјера на заштити здравља 

становништва у општини Рудо за 2007. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадо ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-03-09/07.                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                

Датум:28.02.07.         Скупштина општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р.                                        

      

 
 
 

06 
 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о кредитирању студената из 

средстава буџета општине у школској 

2006/2007. години, Скупштина оптшине Рудо на 

сједници одржаној дана 28.02.2007. годину, д о 

н и ј е л а   ј е 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 

 Усваја се Информација о кредитирању 

студената из средстава буџета општине у 

школској 2006/07. години. 

 

Члан 2. 

 

 Задужује се Комисија за додјелу 

студентских кредита да у сарадњи са 

представником борачке организације и 

представником савјета младих Рудо да 

припреми нову Одлуку о додјели студентских 

кредита за наредну школску годину. 

 

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадо ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-03-11/07.               ПРЕДСЈЕДНИК                                                           

Датум:28.02.07.        Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући Извјештај 

о проводјењу Програма цивилне заштите за 
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2006. годину и Програма рада за 2007. годину, 

Скупштина оптшине Рудо на сједници одржаној 

дана 28.02.2007. годину, д о н и ј е л а   ј е 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о проводјењу 

Програма цивилне заштите за 2006. годину и 

Програм рада за 2007. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадо ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-03-10/07.                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                              

Датум:28.02.07.          Скупштине општине Рудо  

                                        Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући квартални 

извјештај о имплементацији пројекта Уговор, 

Скупштина оптшине Рудо на сједници одржаној 

дана 28.02.2007. годину, д о н и ј е л а   ј е 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се квартални извјештај о 

имплементацији пројекта Уговор за период 

01.октобар – 31.децембар 2006. године. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадо ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

 

Број:01-03-12/07.                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                              

Датум:28.02.07.           Скупштине општине Рудо 

                                         Миодраг Миковић,с.р.                                       
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући захтјев 

ЈОДКП „Услуга“ Рудо за повећање цијена 

комуналних услуга,Скупштина оптшине Рудо на 

сједници одржаној дана 28.02.2007. годину, д о 

н и ј е л а   ј е 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности за повећање цијена 

комуналних услуга 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност ЈОДКП „Услуга“ Рудо 

за повећање цијена комуналних услуга које су 

под контролом локалне управе и то: 

 

 1.ВОДА 

 

А)за домаћинства..........................     м3 0,288 

б) за привреду и друга правна лица.м3 1,008 

 

 2.КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

- 50% од цијене 1 м3 воде 

 

3.САКУПЉАЊЕ И ОДВОЗ СМЕЋА 

 

 3.1. градјани-домаћинства припремити 

приједлог обрачуна за неку од наредних 

сједница у складу са усвојеном Одлуком о 

комуналном реду. 

 3.2. државна и приватна предузећа и 

радње из области трговине, угоститељства, 

занатства и сл. 

а) СТР прехрана и СУР површине до 20 

м2................... 15,60 КМ 

б) СТР прехрана и СУР површине од 20-50 

м2............. 24,00 КМ 

ц) СТР прехрана и СУР површине од 50-80 

м2............. 30,00 КМ 

д) СТР прехрана и СУР површине преко 80 

м2............. 35,00 КМ 

е) СТР, бутици,киосци до 30 м2 п а у ш а л н 

о..............    9,00 КМ 

ф) СТР, бутици,киосци преко 30 м2 

......................... 0,30 КМ 
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г)државни и општински органи и 

организације,јавна и друга предузећа и 

установе.....................................  м2      0,108 КМ 

3.3. Кориштење депоније уз властити 

превоз.................  м3      8,40   КМ  

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и примјењиваће се од 01.03.2007. 

године а накнадо ће се објавити у Службеном 

гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-03-13/07.                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                  

Датум:28.02.07.       Скупштине општине Рудо   

                                     Миодраг Миковић,с.р.                                           
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 110. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), рјешавајући по захтјеву 

Мјесне заједнице Увац ради додјеле просторија 

на коришћење, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана  28.02. 2007. године, д о 

н и ј е л а   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЈЕЛИ ПРОСТОРИЈА МЗ УВАЦ 

 

Члан 1. 

 

 Мјесној заједници Увац додјељује се на 

трајно коришћење једна пословна просторија 

која се налази на Доњем Увцу у згради 

Жељезничке станице ( мања просторија) за 

потребе Уреда мјесне заједнице. 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а накнадо ће сеобјавити у Службеном 

гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-03-1/07.                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                         

Датум:28.02.07.         Скупштине општине Рудо   

                                       Миодраг Миковић,с.р.                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 3/07                           Страна   

 

10 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј: 
 
 
 
01-Одлука о извршењу буџета 
општине Рудо за 2007.годину; 
02-Одлука о висини накнаде за 
обављање дужности одборника; 
03-Програм обављања комуналних 
дјелатности заједничке комуналне 
потрошње у 2007. години; 
04-Рјешење о измјени рјешења о 
именовању комисије за избор; 
05-З а к љ у ч а к; 
06-З а к љ у ч а к; 
07-З а к љ у ч а к; 
08-З а к љ у ч а к; 
09-Закључак о давању сагласности за 
повећање цијена комуналних услуга: 
10-Рјешење о додјели просторија МЗ 
Увац. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


