
 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 3/08                            Страна   

 

1 

  

 

                                    

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година X Рудо,  04. април 2008.године Број: 3 

 
 
 
 

01 
 

На основу члана 43.Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05 и 118/05), Уредбе о издацима за 

службена путовања у земљи и 

иностанству („Службени глaсник 

Рерпублике Српске бр.124/06)  и члана 

49. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“.бр.3/05), 

начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о накнадама трошкова за службена 

путовања   

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се  утврђују 

врсте и висина накнада за службена 

путовања, као и поступак остваривања 

тих накнада за запослене функционере, 

службенике и раднике Административне 

службе општине Рудо. 

 

 

       

 

Члан 2. 

 

 Под службеним путовањима у 

земљи, у смислу овог Правилника 

подразумјева се путовање из једног 

мјеста у друго на територији Републике 

Српске и Федерације БиХ. 

 Под службеним путовањима у 

иностранству подразумјева се службено 

путовање из Републике Сроске у страну 

државу и обрнуто, из једне стране државе 

у другу и из једниог мјеста у друго на 

територији стране државе. 

  

Члан 3. 
 

 Под накнадама, у смислу овог 

Правилника, подразумјевају се издаци за 

исхрану, смјештај, ноћење, превоз и 

остали издаци предвиђени овим 

Правилником, за лица која се ради 

обављања одређених послова упућују на 

службени пут у земљи и иностранству. 

 

 

Смјештај и ноћење 

 

Члан 4. 

 

Накнаде за смјештај и ноћење на 

службеном путовању обрачунаваји се у 

висини плаћеног хотелског рачуна, а 
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највише до цијене ноћења у хотелу друге 

категорије (четири звјездицве) у мјесту 

службеног боравка.  

 Под смјештајем, у смислу става 1. 

овог члана не подразумјева се смјештај 

ради дневног одмора. 

 

Превоз 

 

Члан 5. 

 

Накнаде за превоз на службеном 

путовању у земљи и иностранству 

обрачунавају се у висини стварних 

издатака за предвиђено превозно 

средство и на предвиђеној релацији 

путовања. 

Ако се у цијену авионске карте, 

због прекида путовања, урачунати 

трошкови за исхрану и смјештај 

дневница се умањује за 80% 

Ако се у цијену авионске карте, 

због прекида путовања, урачунати само 

трошкови за смјештај, дневница се 

умањује за 30%. 

 Издаци за коришћење кола за 

спавање на службеном путовању у 

иностранству признају се: 

a) ако путовање непрекидно траје 

24 часа, 

b) ако се путује ноћу од 22 часа до 

6 часова, 

c) ако се путује најмање шест 

часова ноћу након 20 часова. 

 

Члан 6. 

 

 Раднику које на службеном 

путовању користи путнички аутомобил у 

личној својини, припада накнада у 

висини 20% цијене литра горива , које то 

ауто користи, по пређеном километру. 

 

 

Дневница-исхрана 

 

Члан 7. 

 

 Под дневницом, у смислу овог 

Правилника, подразумјева се накнада 

трошкова за исхрану у току службеног 

путовања. 

 

Члан 8. 

 

 Дневница се обрачунава за свака 24 

часа проведена на службеном путу: 

- пуна дневница се обрачунава за 

путовање које траје дуже од 12   

часова, 

-  за путовање које траје од 8 до 

12 часова, обрачунава се пола 

дневнице, 

- за путовање које траје до 8 

часова не исплаћује се издаци за 

дневницу. 

 

 

Члан 9. 

 

 Висина пуне дневнице за службено 

путовање у земљи исплаћује се у износу 

15% од најниже плате у Републици 

Српској утврђене Општим колективним 

уговором. 

 Висина пуне дневнице за службено 

путовање у иностранству исплаћује се 

према износима дневница у складу са 

„Списком земаља са одговарајућим 

износом дневнице“ из Уредбе о издацима 

за службена путовања у земљи и 

иностранству („Сл. гл. Републике Српске 

бр.124/06). 

 

Члан 10. 

 

 Дневнице одређене за страну 

државу  у коју се службено путује, 
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обрачунавају се од часа преласка границе 

БиХ, а дневнице одређене за страну 

државу из које се долази обрачунавају се 

од часа преласка границе БиХ. 

 Ако се за службено путовање 

употребљава авион, дневница се 

обрачунава од часа поласка авиона с 

посљедњег аеродрома до часа повратка 

на први аеродром у Републици Српској. 

 Ако се службено путује у више 

земаља, дневница се обрачунава за сваку 

страну државу посебно, ако боравак у тој 

страној држави траје дуже од 12 часова. 

 

Члан 11. 

 

 Уколико је на службеном путовању 

у земљи и иностранству обезбјеђена 

исхрана, дневница се умањује за 30%. 

 

Остали издатци 

 

Члан 12. 

 

       

 Остали издаци који настану на 

службеном путовању у земљи и 

иностранству признају се у стварним 

износима на основу приложених рачуна 

или других докумената уз одобрење 

начелника општине. 

 

Налог за службено путовање 

и обрачун путних трошкова 

 

Члан 13. 

 

 Путне налоге за запослене у 

Административној служби општине 

Рудо, потписује Начелник општине или 

лице које он овласти. 

 Начелнику општине, путни налог 

потписује замјеник Начелника општине. 

  

Члан 14. 

 

 Путни налог се не може идати лицу 

који није запослено у Административној 

служби општине. 

 Изузетно, у случају да постоји 

оправдан разлог да лице које није 

запослено у Административној служби 

општине, треба да обави службено 

путовање ради потреба Административне 

службе, такав однос се регулише 

посебним уговором. 

 

Члан 15. 

 

 Налог за службени пут садржи: 

- име и презиме лица који путује, 

- послове које обавља, 

- циљ путовања,  

- назив мјеста у који путује, 

- назив мјеста и државе у који 

путује, 

- дан и час поласка и повратка, 

- врсту превоза, 

- начин обрачуна трошкова. 

 

Члан 16. 

 

 Уколико се службено путовање 

обавља уз коришћење путничког возила у 

личној својини Начелник општине или 

лице које он овласти, приликом издавања 

путног налога ставља назнаку на путном 

налогу да одобрава кориштење 

сопственог возила. 

 

Члан 17. 

 

 Уколико се за службени пут 

одобрава аконтација, Начелник општине 

или лице које он овласти, на путном 

налогу уписује висину аконтације коју 

одобрава. 
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Члан 18. 

 

 За службено путовање у 

иностранство, поред Налога за службено 

путовање, у складу са Уредбом о 

издацима за службена путовања у земљи 

и инострансву, издаје се ријешење о 

упућивању конкректног лица на 

службени пут.  

 Ријешење о упућивању одређеног 

лица на службени пут у иностранство 

доноси Начелник општине или лице које 

он овласти. 

 Начелнику општине ријешење 

доноси замјеник Начелника оппштине.  

 

Члан 19. 

 

 По повратку са службеног 

путовања, у року од пет дана лице које је 

обавило службено путовање, подноси 

потписан извјештај о обављеном 

путовању Начелнику општине или лицу 

које је одобрило службено путовање. 

 Налог мора бити уредно попуњен и 

потписан од стране подносиоца и 

Начелнилка, односно овлашћеног лица. 

 

Члан 20. 

 

 Сви рачуни у вези са службеним 

путовањем на основу којих са правдају 

трошкови и који се налазе у прилогу 

извјештаја, морају бити овјерени од 

стране Начелника општине или 

овлашћеног лица. 

 

Члан 21. 

 

 Ако се обрачунава припадајућа 

дневница за службени пут, неће се 

признати трошкови по основу рачуна за 

храну и пиће пртиложени из путни налог. 

 Изузетно, лица која имају право на 

репрезентацију остварују право на 

накнаду по основу приложеног рачуна за 

храну и пиће уколико су испуњени 

услови за признавање трошкова 

репрезентације. 

 У противном, (ако трошак нема 

карактер репрезентације) исплата ће се 

третирати као лично примање, за које 

постоји обавеза обрачуна пореза на 

доходак грађана. 

 

Члан 22. 

 

 Налог за службено путовање не 

може се издати лицу које није оправдало 

раније путовање у року из члана 20. став 

1. овог Правилника. 

 Лице које није оправдало путни 

налог у року из члана 20. овог 

Прабилника дужно је да врати 

аконтацију. 

 Уколико лице које је обавило 

службено путовање није оправдало или 

вратило аконтацију не може му се 

вршити исплата других аконтација за 

службено путовање, а наплата аконтације 

која није враћена извршиће се принудним 

путем. 

 

Члан 23. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број: 02-135-402/08.   

Датум: 03.04.08.год.   

 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Милко Чолаковић дипл. прав.,с.р.    

 

 

 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 3/08                            Страна   

 

5 

02 
 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05 и 118/05) и члана 49. Статута 

општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ бр. 3/05), начелник 

општине Рудо, д о н о с и 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о кориштењу  репрезентације 

 

 

Члан 1 

 

Овим Правилником одређују се 

корисници репрезентације у Општинској 

административној служби Рудо. 

 

Члан 2 

 

Под репрезентацијом, у смислу 

овог Правилника, подразумјевају се: 

- напитци  из кафе-кухиње : кафа,  

     сок, чај, к. вода и сл. 

      -   предмети са амблемом општине: 

значке, оловке, календари, привјесци и 

други предмети мање вриједности, 

који се као поклони дају пословним 

партнерима поводом службених 

посјета, обиљежавања јубилеја, 

значајних датума и одржавања 

пригодних манифестација. 

        -репрезентација  у угоститељским 

објактима. 

 

Члан 3 

 

Корисници репрезентације из члана 

2 алинеја 1 и 2  овог Правилника су: 

Начелник, замјаник начелника, 

начелници одјељења општине Рудо, 

предсједник и    секретар Скупштине  

општине Рудо. 

Изузетно, у оправданим 

случајевима, право на репрезентацију из 

предходног става могу имати и други 

запослени, по одобрењу Начелника 

општине. 

 

Члан 4 

 

Корисници репрезентације из члана 

2. алинеја 3. овог Правилника су: 

Начелник, замјеник начелника општине, 

а начелници одјељења по предходном 

одобрењу Начелника општине. 

 

Члан 5 

 

 Коришћење репрезентације из 

члана 2. овог Правилника мора бити 

усклађено са стварном потребом и 

финансијским средствима предвиђеним 

за ове намјене у буџету општине. 

 Надлежне службе за евидентирање 

трошкова у складу са овим Правилником 

дужне су да најмање тромесјечно сачине 

извјештај о извршеним трошковима и о 

томе упознају Начелника општине. 

 

Члан 6 

 

           Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:02-020-401/08.                                                   

Датум: 03.04.2008.год.     

 

                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, 

            Милко Чолаковић дипл. прав.,с.р.  
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На основу члана 34. тачка 20. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 156. Пословника о 

раду Скупштине општине Рудо – пречишћен 

текст („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.4/06 и 2/08), Скупштина општине Рудо, 

на сједници одржаној дана 04.04.2008. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу предсједника Скупштине 

општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 МИОДРАГ МИКОВИЋ из Горњег Увца, 

општина Рудо, разрјешава се функције 

предсједника Скупштине општине Рудо, са 

даном 04.04.2008. године. 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-25/08.                                                       

Датум:04.04.2008.год.   ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо  

                                         Хишам Згодић,с.р. 
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 На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 34, 39. 

и 40. Статута општине Рудо („Службеник 

гласник општине Рудо“,бр.3/05 и 2/08)  и члана 

107, 148. и 156. Пословника Скупштине  

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.4/06 и 2/08), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 04.04.2008. године, 

донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ОПОЗИВУ ПРЕДСЈЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

 Господин Миодраг Миковић, опозива се 

са функције предсједника Скупштине општине 

Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 На основу проведеног тајног гласања о 

опозиву предсједника Скупштине општине 

Рудо, Скупштина општине Рудо констатује да су 

резултати гласања:  

 

- Гласању присутно 17 одборника,  

- Важећих гласачких листића било је 

17, 

- Гласало „за“ опозив 9 одборника, 

- Гласало „против“ опозива 8 

одборника. 

 

Члан 3. 

 

 Утврдјује се да је у проведеном поступку 

опозива предсједника Скупштине општине Рудо 

испоштована законска процедура и да је на 

основу резултата гласања предсједник 

Скупштине општине Рудо господин Миодраг 

Миковић опозван.  

 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  

 Дана 04. априла 2008. године на сједници 

Скупштине општине Рудо испред клуба 

одборника СРС, СДС и НДП – Покрет за Рудо, 

одборник Рато Рајак образложио је иницијативу 

за опозив предсједника Скупштине општине 

Рудо из разлога што предсједник Скупштине 

општине Рудо крши одредбе Статута и 
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Пословника Скупштине општине Рудо наводећи 

разлоге у случају давања сагласности на измјене 

и допуне Статута Центра за социјални рад као и 

давање саглалсности за повећање цијена 

комуналних услуга, а што је све у надлежности 

Начелника општине а не надлежности 

Скупштине, па је предложио да се одборници 

тајним гласањем изјасне о његовом опозиву. 

 Чланом 39. Статута општине Рудо је 

прописано да Скупштина општине бира 

предсједника Скупштине на приједлог Комисије 

за избор и именовања, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја одборника, а 

чланом 148. Пословника Скупштине општине 

Рудо је прописано да се одредбе Пословника 

које се односе на избор и именовање, сходно 

примјењују и на поступак разрјешења. Чланом 

156. Пословника Скупштине општине Рудо је 

прописано да функционер којег бира или 

именује Скупштина може бити опозван са 

функције у складу са Законом, ако је не обавља 

савјесно, одговорно или довољно успјешно. 

 На основу изложеног одлучено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 

може се покренути управни спор подношењем 

тужбе надлежном Окружном суду у Источном 

Сарајеву у року од 30 дана од дана достављања 

ове Одлуке. 

 

Број:01-023-39/08.                                                                 

Датум:04.04.08.          ПОТПРЕДСЈЕДНИК    

                                Скупштине општине Рудо 

                                       Згодић Хишам,с.р. 
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 На основу члана 34. тачка 20. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 147. став 4. 

Пословника о раду Скупштине општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.4/06 и 2/08), Скупштина општине Рудо, 

на сједници одржаној дана 04.04.2008. године, 

донијела је: 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 За предсједника Скупштине општине 

Рудо, до истека мандата Скупштине, бира се 

ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОР из Штрбаца, општина 

Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-26/08.   

Датум:04.04.08.год.     ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                          Хишам Згодић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.04.2008. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

 

Члан 1. 

 

 Разрјешавају се чланови Комисије за 

избор и именовање и то: 

 

 1.Ристовић Велимир, предсједник 

 2.Церовић Станко,потпредсједник, 

 3.Станковић Мирјана,члан 

 4.Станковић Оливера, члан 

 5.Јовановић Милован, члан 
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Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-023-27/08.                                                                   

Датум:04.04.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК   

                                 Скупштине општине Рудо  

                                      Ћировић Велибор,с.р. 

 

 

07                                                   

 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.04.2008. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Комисије за избор и 

именовање именују се: 

 

 1.Станишић Милојко, предсједник 

 2.Дјуровић Сретен,потпредсједник, 

 3.Симић Далибор,члан 

 4.Бојанић Верица, члан 

 5.Топаловћ Гојко, члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-023-28/08.                                                                  

Датум:04.04.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК     

                                   Скупштине општине Рудо  

                                     Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 13.14. став 4. Изборног 

Закона Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“,бр.7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 и 

32/07), члана 34, 101, 103. и 106. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08), Скупштина општине Рудо 

на својој сједници одржаној дана 04.04.2008. 

године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком врши се измјена и допуна 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05). 

 

 

Члан 2. 

 

 Иза члана 32. Статута општине Рудо 

додаје се нови члан 32а. који гласи: 

 

„Члан 32а 

 

 Припадницима свих националних 

мањина који у укупном броју становништва 

општине Рудо учествују укупно до 3% 

становништва, гарантира се најмање једно 

мјесто у Скупштини општине Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-37/08.                                                                

Датум:04.04.08.                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо  

                                       Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 44. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,бр.96/03, 14/04, 67/05, 34/06, 128/96 и 

117/07), члана 24. Правилника о финансијском 

извјештавању за кориснике прихода буџета 

Републике, општина, градова и фондова 

(„Службени гласник РС“,бр.56/04, 62/04, 11/05 и 

14/07) и члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.3/05 и 

2/08), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 04.04.2008. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

О НЕУСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 

2007. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Није усвојен Финансијски извјештај о 

извршењу буџета општине Рудо за 2007. годину. 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-30/08.                                                                

Датум:04.04.08.год.          ПРЕДСЈЕДНИК     

                                  Скупштине општине Рудо  

                                      Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 25. Закона о 

пољопривредном земљишту( Сл.гл. РС 93/06) и 

на основу члана 34.Статута општине Рудо (Сл. 

Гл. Општине Рудо бр. 3/05 и 2/08 ), Скупштина 

општине Рудо на сједници одражаној дана  

04.04.2008. године, донијела је      

 

 

О Д Л У К У 

О условима и начину заштите усјева и засада 

на пољопривредном земљишту од пољске     

штете и спаљивања органских остатака на 

пољопривредном земљишту 

    

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком прописују се мјере за 

заштиту пољопривредних имања од пољских 

штета. 

 

Члан 2. 

 

Под пољском штетом подразумјева се 

свако оштећење пољопривредног имања и 

обраних плодова причињено пашом или на 

други начин. 

 

Члан 3. 

 

Пољопривредно имање подразумјева 

пољопривредно земљиште под свим културама, 

пољопривредним објектима, уређајима и другим 

средствима за производњу на пољопривредном 

земљишту. 

 

Члан 4. 

 

Ако човјек, стока и живина причине 

штету туђем пољопривредном имању одговоран 

је учинилац штете, односно власник стоке или 

живине. За пољску штету коју учини малољетно 

лице одговоран је родитељ ,односно старатељ. 

 

Члан 5. 

 

У циљу заштите пољопривредних имања 

забрањује се у току цијеле године испаша свих 

врста стоке и пуштање стоке на пољопривредно 

земљиште других власника, осим уз њихову 

писмену сагласност. 

 

Члан 6. 

 

Забрањује се спаљивање органских 

остатака послије жетве усјева, као и другог 

отпада на пољопривредном земљишту. 

 

Члан 7. 

 

Процјену пољске штете врши комисија 

од три члана коју именује Начелник општине и 

у којој мора бити предсједник Мјесне заједнице 

са подручја на коме је штета причињена, а на 

захтјев власника односно корисника 

пољопривредног имања. 

 

Члан 8. 

 

Комисија сачињава записник који треба 

да садржи : Име и презиме власника, име и 

презиме учиниоца штете, назив парцеле и 

процијењену вриједност причињене штете. 

 

Члан 9. 

 

Трошкове за рад комисије сноси 

подносилац захтјева. 

 

Члан 10. 

 

Правна и физичка лица дужна су 

надокнадити штету коју су проузроковали 

власнику пољопривредног имања као и остале 

трошкове утврђене записником комисије. 

 

Члан 11. 

 

Новчаном казном  у износу од 50,00 до 

150,00 КМ за правно лице, у износу 20,00 до 

30,00 КМ за одговорно лице у правном лицу и у 

износу 20.00 до 80,00 КМ за физичко лице, 

казниће се учинилац штете, уколико радња не 

представља кривично дјело , ако: 

- растури или оштети у пољу туђе плодове 

(крстине ,пластове, навиљке, воће и сл.) 

- уклони, уништи или оштети на туђем 

имању ограду, живу ограду, објекат исл., 

- покоси траву или убере воће и поврће, 
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- прекопа , затрпа или на други начин 

оштети пољске усјеве, стазе, јаркове и 

сл., 

- изломи , посијече или на други начин 

оштети туђе воћке или дрво које се 

налази ван шуме, 

- прикрије, поквари или на други начин 

оштети туђи пољопривредни алат, 

машину или прибор који се налази на 

пољопривредном имању, 

- тјера стоку преко туђег имања или је 

напаса на туђем имању, 

- остави стоку без чувара, или на чување 

неспособним или малољетним лицима, 

па стока причини штету, 

- спаљује органске остатке послије жетве 

усјева, као и други отпад на 

пољопривредном земљишту. 

 

Члан 12. 

 

О извршењу ове одлуке стараће се орган 

управе надлежан за пољопривреду и 

пољопривредни инспектор. 

  

Члан 13. 

 

Пољопривредни инспектор или лице које 

овласти орган управе, надлежан је за 

подношење  прекршајних пријава против 

учиниоца прекршаја. 

 

Члан 14. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-023-35/08.                                                                                                                                                                                                                                     

Датум: 04.04.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо  

                                     Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 04.04.2008. године, 

доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Локални еколошки акциони 

план за општину Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Локални еколошки акциони план 

обухвата цијело подручје општине Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине 

Рудо. 

 

Број:01-023-24/08.                                                                    

Датум:04.04.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо 

                                     Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Програм уписа образовних профила у СШЦ 

Рудо за школску 2008/2009  годину, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.04.2008.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УПИСА 

ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА У СШЦ РУДО  

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Програм уписа образовних 

профила у СШЦ Рудо за школску 2008/2009. 

годину и то: 
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Član 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-38/08.                                                            

Датум:04.04.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                                       Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 53. став 3. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,број: 3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,број:4/06 и 2/08), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.04.2008. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ОПОЗИВ 

ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се иницијатива за покретање 

приједлога за опозив замјеника Начелника 

општине Рудо Церовић Благоја и прибављања 

мишљења од стране Начелника општине о овој 

иницијативи. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

  

Број:01-03-29/08.                                                                     

Датум:04.04.08.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо  

                                      Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

приједлог допуњеног Меморандума о 

разумјевању са ГАП, Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 04.04.2008.године, 

донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАЧЕЛНИКУ 

ОПШТИНЕ РУДО ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ 

МЕМОРАНДУМА О РАЗУМЈЕВАЊУ 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност Начелнику општине 

Рудо за закључивање Меморандума о 

разумјевању измедју општине Рудо и Пројекта 

управне одговорности (ГАП). 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-36/08.                                                            

Датум:04.04.08.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

                                    Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.04.2008.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2007. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Начелника 

општине Рудо за 2007. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-31/08.                                                            

Датум:04.04.08.год.            ПРЕДСЈЕДНИК    

                                    Скупштине општине Рудо 

                                       Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Информацију о стању јавног реда и мира на 

подручју општине Рудо за 2007. годину, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 04.04.2008.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

ЈАВНОГ РЕДА И МИРА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2007. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација Полицијске 

станице Рудо о стању јавног реда и мира на 

подручју општине Рудо за 2007. годину. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-32/08.                                                            

Датум:04.04.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо 

                                     Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Извјештај о раду правобранилаштва Републике 

Српске у 2007. години, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

04.04.2008.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ У 2007. ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду 

правобранилаштва Републике Српске у 2007. 

години, везано за предмете општине Рудо, која 

је заступана од стране правобранилаштва пред 

судовима и другим надлежним органима. 
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Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-33/08.                                                            

Датум:04.04.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                     Ћировић Велибор,с.р. 

 

 

18 
 
 

 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Информацију о раду ОО Црвеног крста Рудо за 

2007. годину, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 04.04.2008.године, 

донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ 

ОО ЦРВЕНОГ КРСТА РУДО ЗА 2007. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о раду ОО 

Црвеног крста Рудо за 2007. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-34/08.                                                            

Датум:04.04.08.год.            ПРЕДСЈЕДНИК      

                                     Скупштине општине Рудо 

                                        Ћировић Велибор,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 

01-Правилник о накнадама трошкова за 

службена путовања; 

02-Правилник о кориштењу репрезентације; 

03-Одлука о разрјешењу предсједника 

Скупштине општине Рудо; 

04-Одлука о опозиву предсједника Скупштине 

општине Рудо; 

05-Одлука о избору предсједника Скупштине 

општине Рудо; 

06-Одлука о разрјешењу чланова Комисије за 

избор и именовање; 

07-Одлука о именовању Комисије за избор и 

именовање; 

08-Одлука о измјени и допуни Статута општине 

Рудо; 

09-Одлука о неусвајању Финансијског 

извјештаја о извршењу буџета општине Рудо за 

2007. годину; 

10-Одлука о условима и начину заштете усјева 

и засада на пољопривредном земљишту од 

пољске штете и спаљивања органских остатака 

на пољопривредном земљишту; 

11-Одлука о усвајању Локалног еколошког 

акционог плана за општину Рудо; 

12-Закључак о усвајању Програма уписа 

образовних профила у СШЦ Рудо; 

13-Закључак о усвајању иницијативе за 

покретање приједлога за опозив замјеника 

начелника општине Рудо; 

14-Закључак о давању сагласности Начелнику 

општине Рудо за закључивање Меморандума о 

разумјевању; 

15-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

Начелника општине Рудо за 2007. годину; 

16-Закључак о усвајању Информације о стању 

јавног реда и мира на подручју општине Рудо за 

2007. годину; 

17-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

правобранилаштва Републике Српске у 2007. 

годину; 

18-Закључак о усвајању Информације о раду 

ОО Црвеног крста Рудо за 2007. годину. 

 
 


