
 

 

                                                   „Службени гласник општине Рудо“    број 3/12                           Страна   

 

1 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVI Рудо, 07.maj 2012.године Број 3 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 
01...................................................................................... 

На основу члана 78. став  1 и 2. и члана 79. став 1. 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 55/10) и члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број:8/08-пречишћени текст,9/08, 2/09 и 1/11), 

Скупштина општине Рудо  на сједници, одржаној дана  

26.04.2012. године, д о н и ј е л а   ј е: 

 

О Д Л У К У 

о техничким параметрима за изградњу објеката 

за које није потребно прибављање одобрења за 

грађење 
 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком, утврђују се технички параметри 

за радове и објекте на подручју општине Рудо, за које није 

потребно издавање одобрења за грађење.  

 Под техничким параметрима, из претходног 

става, подразумијевају се основне димензије објекта, 

дужине, ширине и висине, квадратуре површина, кубатуре 

простора,  обим предвиђених радова, као и основне 

техничке и технолошке карактеристике уређаја и опреме. 

 

Члан 2. 

 

 Радови и објекти за које, у складу са чл.78. 

Законом о уређењу простора и грађењу, није потребно 

издавање одобрења за грађење су: 

 а) радови на одржавању постојећег објекта, 

 б) грађење гробнице, 

 в) радови на адаптацији објекта, 

г) уређење грађевинске парцеле, индивидуалног 

стамбеног објекта, које подразумијева грађење   

стаза, платоа, вртног базена, вртног рибњака, 

вртног огњишта и ограда, 

д) помоћни објекти, који се граде на парцели уз     

основни објекат, као што су индивидуалне    

гараже, спремишта, дрварнице, надстрешнице,   

стакленици, цистерне за воду, септичке јаме и 

други слични објекти, који служе за редовну 

употребу  основног објекта, 

ђ) постављање пластеника намијењених искључиво 

пољопривредној производњи, 

 

е) привремени сајамски објекти и објекти за 

потребе јавних манифестација, 

ж) конзолне тенде за љетне баште, 

з) једноставна дјечија игралишта и темељи 

стабилних играчака, 

и) надстрешнице за склањање људи у јавном 

саобраћају, 

ј) рекламни панои, 

к) зрачни прикључци на НН и ТТ мрежу, 

л) спортски терени без трибина, који су цијелом 

својом површином ослоњени на земљиште, 

љ) радови на стубиштима, ходницима и сличним 

ходним површинама рад промјене прилаза и унутар 

објекта у циљу омогућавања несметаног приступ и 

кретања лиц са умањеним тјелесним 

способностима, 

м) радови на замјени и допуни опреме у објекту, 

н) постављање контејнера и приручних складишта 

експлозивних материја, 

њ)постављање привремених надземних резервоара 

са уређајем за точење и мјерење горива, за 

снадбијевање властитих моторних возила на 

радилиштима земљорадничким задругама и 

пословним круговима предузећа, 

о) постављање преносних резервоара за 

ускладиштење течног нафтног гаса, који се користи 

за загријавање просторија, 

п) грађење објеката у сврху спречавања негативних 

дјеловања природни непогода или других разарања 

и ради отклањања штетних посљедица. 

 

Члан 3. 

 

 Радови на одржавању постојећег објекта 

подразумијевају праћење стања објекта и предузимање 

мјера нужних за сигурност и здравље људи, очување 

битних карактеристика и других услова прописаних за 

конкретан објекат, као и извођење санационих радова, 

који не утичу на димензије, конструктивни систем, 

вањски изглед објекта, заштиту животне средине и којима 

се не мијењају услови на бази којих је објекат изграђен. 

 Радови из претходног става, односе се на зграде 

свих врста, саобраћајне, водне, енергетске, објекте 

комуналне инфраструктуре, индустријске, пољопривредне 

и друге привредне објекте, објекте спорта и рекреације, 

гробља, склоништа и слично. 
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 У радове из претходног става спадају нарочито: 

- редовно и ванредно сервисирање свих врста 

инсталација и лифтова, 

- поправка или замјена електро – аутомата за 

расвјету, прекидача, сијаличних мјеста и 

расвјетних тијела, 

- редовна контрола и сервисирање хидрантске 

инсталације,  

 - чишћење димњака и вентилационих канала, 

 - чишћење олучних хоризонтала и вертикала, 

 - санација сливних елемената, 

- поправка или замјена окова, брава и сличних 

механизама за затварање осјетљивих инсталација, 

 - бојење просторија у ентеријеру, 

- фарбање видљивих цијевних система и других 

уређаја, 

 - извођење фасадерских радова, 

- одржавање хигијене у смислу чишћења и прања 

ходних и других површина, 

- мјестимична санација појединачних елемената 

кровне конструкције, 

- санација или замјена кровног покривача са 

обрадом кровних елемената, 

- заштита, санација или дјелимична замјена 

хоризонталне и вертикалне  хидроизолације, 

- заштита, санација или дјелимична замјена 

хоризонталне и вертикалне термоизолације, 

- заштита, санација или дјелимична замјена 

хоризонталне и вертикалне  звучне изолације, 

- санација или замјена степенишних и кровних 

ограда, те ограда на терасама, балконима, лођама, 

улазним рампама и другим дијеловима објеката, 

 - санација оштећених подова, зидова и плафона, 

 - замјена подних облога, 

- замјена оштећене фасадне столарије или 

браварије, укључујући стаклорезачке  радове, 

- замјена дотрајалих елемената кухињске опреме 

и санитарних уређаја, 

 - рушење или демонтажа преградних зидова, 

 - зидање или монтажа преградних зидова, 

 - редовно чишћење коловозних површина, 

 - зимско одржавање путева и улица, 

 - мјестимична санација тротоара и ивичњака, 

 - санација локализованих оштећења на путу, 

- отклањање значајнијих недостатака на коловозу 

или трупу пута, 

- одржавање банкина, косина, насипа, усјека и 

засјека, 

 - одржавање система за одводњу, 

 - редовно одржавање путних објеката,  

 - одржавање потребне прегледности на путу, 

 - постављање или замјена саобраћајних знакова, 

- чишћење и кошење зелених површина у путном 

појасу,  

- уклањање хаварисаних возила, расутог терета и 

слично, 

 - периодично обнављање коловозних застора, 

- замјена провизорних – привремених објеката 

сталним,  

 - отклањање других недостатака на путу, 

 - санација металних дијелова и опреме путних 

објеката, 

-редовно и ванредно одржавање 

инфраструктурних објеката свих врста по   

нормативима и стандардима из посебних 

прописа. 

 

 Радови из става 3. овог члана, изводе се без 

одобрења за грађење, уз претходно издате локацијске 

услове и сагласности заједнице етажних власника, 

сувласника или других корисника објекта, те уколико се 

изводе без пратеће механизације, као што су кранске 

дизалице, аутодизалице и фасадне скеле и уколико висина 

,на којој се обављају ти радови не прелази шест метара од 

нивоа околног земљишта. 

  За радове одржавања постојећег објекта, 

инвеститор нема обавезу плаћања накнада за погодност и 

уређење грађевинског земљишта. 

                                                

Члан 4. 

 

 Грађење гробнице подразумијева извођење 

грађевинско – занатских радова ,којима се најмање 

двоструки (породични) гроб или неколико гробних мјеста, 

намијењених за укоп чланова исте породице, обједињују у 

јединствени гробни објекат, по правилу саграђен од 

чврстог материјала (опека, камен, бетон). 

 Гробнице се на постојећим гробљима могу 

градити без одобрења за грађење, уз претходно издате 

локацијске услове или сагласност предузећа, коме су 

повјерени послови уређења и одржавања гробаља. 

 О облику гробница и материјала за изградњу 

надгробних споменика, одлучују сродници умрлог, с тим 

да се гробнице, по димензијама и начину израде, уклапају 

у просторно – планско рјешење гробља. 

 Партерне гробнице са надгробним спомеником, 

могу се градити тако да површина коју захватају не 

прелази 3 м². 

 Гробнице са криптом или без ње, саграђене у 

виду слободностојећег објекта, могу заузимати 

максималну површину од 10,00 м² и бити саграђене до 

4,00 м висине. 

 За радове грађења слободностојећих гробница, са 

техничким параметрима из претходног става, инвеститор 

нема обавезу плаћања накнада за погодност и уређење 

грађевинског земљишта. 

 

Члан 5. 

 

 Радови на адаптацији објекта подразумијевају 

извођење грађевинских и других радова, укључујући и 

радове у сврху промјене намјене објекта, односно 

простора, при чему се врши промјена организације 

простора у ентеријеру, замјена уређаја, постројења, 

опреме и инсталација истог капацитета и којима се не 

утиче на стабилност и сигурност објекта, не мијењају 

конструктивни елементи и вањски изглед и који не утичу 

на безбједност сусједних објеката, саобраћаја и животне 

средине, нити се мијењају раније дати услови грађења 

објеката. 

 Радови из става 1. овог члана, изводе се без 

одобрења за грађење, уз претходно издате локацијске 

услове и уколико се изводе без пратеће механизације, као 
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што су кранске дизалице, аутодизалице, фасадне скеле и 

слично. 

 Радови адаптације се, без одобрења за грађење, 

могу изводити уколико површина захвата за адаптацију не 

прелази 400 м², те уколико се не ради о објектима, 

постројењима, инсталацијама и опреми за чију је замјену 

потребно издавати еколошку дозволу. 

 За радове адаптације постојећег објекта, 

инвеститор нема обавезу плаћања накнаде за погодност и 

уређење грађевинског земљишта. 

 

Члан 6. 

  

 Уређење грађевинске парцеле индивидуалног 

стамбеног објекта, као зграде стамбене намјене са 

највише три стана који немају више од подрума и три 

надземне етаже, подразумијева грађење одговарајућег 

приступа на саобраћајну површину, грађење стаза, платоа, 

вртних базена, рибњака, вртног огњишта, монтажу вртног 

мобилијара и изградњу одговарајуће ограде. 

 Радови из става 1. овог члана, изводе се без 

одобрења за грађење, уз претходно издате локацијске 

услове, као и евентуално потребних сагласности сусједа. 

Приступне површине морају бити изграђене са 

одговарајућим сливним одводним системом, и најмање 

коловозне ширине 2,50 м. Вртни базени не могу имати 

дубину која прелази 2,00 м, а рибњаци не могу бити већи 

од 10,00 м². 

 За радове уређења грађевинске парцеле 

индивидуалног стамбеног објекта, за који је раније издато 

одобрење за грађење, инвеститор је ослобођен плаћања 

накнаде за погодност грађевинског земљишта. Уколико 

радове на уређењу грађевинске парцеле, инвеститор врши 

о свом трошку, ослобођен је плаћања накнаде за уређење 

грађевинског земљишта. 

 

Члан 7. 

 

 Радови изградње или монтаже помоћних објеката 

који се граде на парцели на којој је већ издато одобрење 

за грађење основног објекта, подразумијевају изградњу 

индивидуалних гаража, спремишта, дрварница, 

надстрешница, стакленика, цистерни за воду, септичких 

јама и других објеката који служе за редовну употребу 

индивидуалног стамбеног објекта. 

 Изградња помоћних објеката се врши без 

одобрења за грађење, уз претходно издате локацијске 

услове, на бази прикупљених сагласности, урбанистичко – 

техничких услова или стручних мишљења, као и идејног 

или типизираног пројектног рјешења. 

 Индивидуалне гараже из става 1. овог члана, могу 

се градити као стални или привремени објекти, 

квадратуре до 20,00 м² и приземне спратности. 

Спремишта се могу градити као трајни или привремени 

објекти, приземне спратности до 20,00 м². Дрварнице, 

надстрешнице и стакленици се могу градити као трајни 

или привремени објекти приземне спратности, површине 

до 15,00 м². Цистерне за воду се могу градити као 

привремени или трајни објекти са запремином  до 10,00 

м³. Септичке јаме се граде као трајни или евентуално 

привремени објекти, а у складу са одредбама Правилника 

о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова 

и насеља гдје нема јавне канализације („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/01). 

 За радове изградње помоћних објеката из 

претходног става, инвеститор је дужан да уплати накнаду 

за погодност грађевинског земљишта и уређење 

грађевинског земљишта, а у складу са одредбама Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 112/06). 

 

Члан 8. 

 

 Постављање пластеника, намијењених искључиво 

пољопривредној производњи, подразумијева радове 

монтаже индустријски готових или импровизованих 

монтажно – демонтажних елемената  конструкције са 

одговарајућим пластифицираним покровом. 

 Монтажа пластеника се искључиво врши на 

пољопривредном земљишту и у пољопривредне сврхе, 

при чему се подразумијевају монтажно – демонтажни 

објекти приземне спратности. 

 За постављање пластеника, површине до 300,00 

м², инвеститор је дужан прибавити одговарајуће 

локацијске услове, без обавезе прибављања одобрења за 

грађење, односно монтажу, под условом да се не граде на 

земљишту које је предмет додјеле по одредбама Закона о 

концесијама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 25/02, 91/06, 92/09). 

За радове постављања пластеника, инвеститор 

нема обавезу плаћања накнада за погодност и уређење 

грађевинског земљишта. 

 

Члан 9. 

 

 Монтажа или изградња привремених објеката 

подразумијева привремено постављање објеката за 

потребе сајамских и других јавних манифестација, као и 

за друге потребе у складу са планским актима. 

 Привремени објекти сајамског и 

манифестационог карактера, могу се поставити без 

одобрења за грађење или монтажу, уз претходно 

прибављене локацијске услове и уплаћену накнаду за 

привремено заузимање јавне површине, са најдужим 

роком трајања  од 90 дана, након чега се објекти морају 

уклонити. Максимално дозвољена површина за 

постављање оваквих објеката је 200,00 м². 

 Остали привремени објекти, као што су киосци, 

телефонске говорнице, поштански сандучићи, љетне 

баште и слично, постављају се уз претходно издате 

локацијске услове и обрачунате накнаде за заузимање 

додијељене површине, а у складу са одредбама Одлуке о 

комуналном реду на подручју општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број:2/07).  

 

Члан 10. 

 

 Монтажа конзолних тенди за љетне баште, 

подразумијева уградњу елемената носиве конструкције 

конзолног карактера, изнад простора љетних башти или 

тераса, са максималним распоном до 3,00 м, са уграђеним 

покривачем од лаганих пластифицираних производа. 

 За радове монтаже конзолне конструкције за 

љетне баште, инвеститор прибавља локацијске услове, на 
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бази датих сагласности и мишљења, при чему плаћа 

накнаду за заузимање јавне површине, а ослобођен је 

плаћања накнада за погодност и уређење грађевинског 

земљишта.  

Члан 11. 

 

 Изградња једноставних дјечијих игралишта и 

темеља стабилних дјечијих играчака, подразумијева склоп 

грађевинско – занатских елемената у простору, повезаних 

са земљиштем на одређеној локацији, намијењених за 

дјечију игру и рекреацију. 

 Радови изградње објеката и елемената објеката из 

става 1. овог члана, изводе се без одобрења за грађење, уз 

претходно издате локацијске услове и уколико се не граде 

на земљишту које је предмет додјеле по одредбама Закона 

о концесијама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 25/02, 91/06, 92/09). 

 За радове изградње једноставних дјечијих 

игралишта и темеља стабилних дјечијих играчака, 

инвеститор нема обавезу плаћања накнада за погодност и 

уређење грађевинског земљишта. 

 

Члан 12. 

 

 Изградња или монтажа надстрешница за 

склањање људи у јавном саобраћају, подразумијева 

постављање фиксних или монтажно – демонтажних 

елемената конструкције са лаганим опшавним и 

покровним материјалом, намијењеним за аутобуска 

стајалишта у јавном саобраћају. 

 Радови из претходног става, изводе се без 

одобрења за грађење уз претходно издате локацијске 

услове и неопходне путне и друге сагласности, те у 

границама максималних димензија надстрешница до 5,00 

м дужине, 2,00 м ширине и 3,00 м висине. 

 За радове постављања надстрешница за 

скљањање људи у јавном саобраћају, инвеститор нема 

обавезу плаћања накнада за погодност и уређење 

грађевинског земљишта, осим накнаде за постављање или 

монтажу објеката у путном појасу, а у складу са Уредбом 

о регулисању висине накнаде за коришћење земљишта 

које припада путу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 65/06, 93/07). 

 

Члан 13. 

 

 Постављање рекламних паноа, подразумијева 

монтажу привремених фиксних или монтажно – 

демонтажних склопова на приватним, јавним или 

површинама у заштитном појасу путева, намијењених у 

сврху истицања одобрених рекламних садржаја. 

 Различите врсте рекламних паноа (самоносиви 

билборди, стубни билборди, фасадни панои, тотеми, 

банери, свијетлеће рекламе, рекламни пултови, постер 

штандови, изложбени зидови и сл.), могу се постављати, 

односно монтирати у границама стандардизованих 

димензија и максималних дужина од 5,00 м и висина 

4,00м, а на основу прибављених локацијских услова. 

 За радове из претходног става, инвеститор нема 

обавезу плаћања накнаде за погодност и уређење 

грађевинског земљишта, осим накнаде за заузимање јавне 

површине или накнаде за коришћење површине у путном 

појасу. 

Члан 14. 

 

 Радови на монтажи и инсталисању зрачних 

прикључака на НН и ТТ – мрежу, подразумијевају 

неопходне и просторно ограничене инсталационе радове 

из сегмента електричних и телефонских инсталација, који 

се изводе као појединачни и намјенски радови за 

инфраструктурно прикључење легално саграђених или 

легално постављених објеката или постројења. 

 Зрачни прикључци на НН и ТТ – мрежу се изводе 

на начин којим се обезбјеђује да позиције прикључних 

каблова не буду на висини нижој од 5,00 м. 

 За радове из претходног става, издају се 

локацијски услови, без обавезе инвеститора за плаћање 

накнаде по одредбама Закона о грађевинском земљишту 

Републике Српске, осим накнаде за само прикључење 

објекта или постројења. 

 

Члан 15. 

 

 Радови на изградњи спортских терена без 

трибина који су цијелом својом површином ослоњени на 

земљиште, подразумијевају извођење грађевинских и 

других радова нискоградње, у сврху припремања и 

опремања земљишта инфраструктурном и инсталационом 

опремом, те изградње објеката – терена за спортске 

намјене. 

 Спортски терени из претходног става, у 

зависности од спортске намјене, изводе се у стандардним 

– прописаним димензијама, а на основу претходно 

издатих локацијских услова. 

 Инвеститор овакве врсте објеката, дужан је, у 

складу са Законом о грађевинском земљишту Републике 

Српске, уплатити накнаду за погодност и уређење 

грађевинског земљишта, уколико се грађевинска парцела 

налази у обухвату граница градског грађевинског или 

осталог грађевинског земљишта. 

 Под спортским теренима без трибина из става 1. 

овог члана, не подразумијевају се спортски терени који 

чине саставни дио спортског комплекса или сложенијих 

форми спортских објеката. 

 

Члан 16. 

  

 Извођење радова на стубиштима, ходницима и 

сличним ходним површинама на промјени прилаза 

објекту и унутар објекта, а у сврху омогућавања 

несметаног приступа и кретања лица са умањеним 

тјелесним способностима, подразумијева радове на 

отклањању архитектонских баријера и стварању услова, 

лицима са инвалидитетом, за самосталан и сигуран прилаз 

објекту, коришћење објекта као цјелине или његових 

појединих дијелова. 

 За радове из претходног става, инвеститор нема 

обавезу прибављања одобрења за грађење, али је дужан 

прибавити неопходне локацијске услове, уз претходно 

добијене сагласности заједнице етажних власника, 

односно свих корисника објекта на коме се планирају 

изводити радови, уколико су ходне површине за приступ 

објекту до 15,00 м дужине, те уколико не савладавају 
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висинску разлику већу од 2,50 м, при чему је максимални 

нагиб ходне површине 8,3%. 

 За потребе извођења ових радова, инвеститор је 

дужан обезбједити упрошћену пројектну документацију, а 

приликом извођења радова, обавезан је да се придржава 

техничких норматива прописаних Правилником о 

условима за планирање и пројектовање објеката за 

несметано кретање дјеце и особа са умањеним тјелесним 

способностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 44/11). 

  За радове из става 1. овог члана, инвеститор 

нема обавезу уплате накнаде за погодност градског 

грађевинског земљишта, као и  уплате накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта.    

                                                          

Члан 17. 

 

 Радови на замјени и допуни опреме у објекту, 

подразумијевају извођење занатских и ограничених 

инсталационих радова, а у смислу потпуне или 

дјелимичне замјене и допуне дотрајале или 

некомплетиране опреме. 

 Под радовима из претходног става, 

подразумијевају се: 

- замјена или допуна санитарних уређаја и 

опреме; 

- замјена или допуна кухињских уређаја и     

опреме; 

- замјена или допуна електричних уређаја и 

опреме; 

- замјена или допуна телевизијских, 

телефонских и других сл. уређаја и опреме; 

- замјена или допуна алармних уређаја и видео 

опреме; 

- замјена или допуна протвпожарних уређаја и 

опреме; 

- замјена или допуна мобилијара. 

Радови на замјени или допуни опреме у објектима 

се врше на основу сагласности заједнице етажних 

власника или других сувласника и корисника објекта, као 

и на основу сагласности надлежних установа и предузећа. 

 За ову врсту радова, инвеститор нема обавезу 

плаћања накнада по основу одредби Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске. 

 

Члан 18. 

 

Радови на постављању контејнера и приручних 

складишта експлозивних материја, у количини од 500 кг, 

подразумијевају извођење неопходних грађевинских 

радова и монтажу префабрикованих – типизираних 

објеката у сврху складиштења експлозивних материја. 

 Под експлозивним материјама из претходног 

става, подразумијевају се: 

- привредни експлозиви; 

- иницијална средства; 

- пиротехничка средства; 

- муниција; 

- барути; 

- производи пуњени експлозивним материјама. 

Постављање контејнера и приручних складишта 

за одлагање, складиштење и чување експлозивних 

материја у количини до 500 кг, може се изводити без 

одобрења за грађење, али уз прибављену сагласност 

територијално надлежног ЦЈБ МУП-а РС, на бази које се 

прибављају одговарајући локацијски услови. 

 Начелно, објекти за смјештај експлозивних 

материја до 500 кг могу се постављати на локацијама које 

су удаљене од других грађевина минимално 500,00 м, од 

јавних путева 100,00 м, те од далековода 200,00 м. 

 Типизирани контејнери за смјештај експлозивних 

материја су димензија 1,80 х 1,30 х 1,80 м, а типизирана 

приручна складишта могу бити минимално контејнерског 

типа са најмање двоја врата и одговарајућим 

вентилационим и експлозивним отворима, са уграђеном 

громобранском инсталацијом, уређајима за елиминацију 

статичког електрицитета и опремљена ПП – апаратима. 

Око постављених контејнера, односно приручних 

складишта експлозивних материја, одређује се заштитни 

појас од 15,00 м мјерено од постављеног објекта, видно 

означен и ограђен оградом од бетонскох стубова и 

бодљикаве жице, минималне висине 2,20 м. 

У сврху прибављања неопходних локацијских 

услова из става 3. овог члана, инвеститор је, уз захтјев, 

дужан приложити следећу документацију: 

- инвестиционо – техничку документацију или 

одговарајуће пројектно рјешење; 

- ситуациони план са приказом локације и     

диспозицијом објекта; 

- технички опис локације и терена у непосредном 

окружењу; 

- технички опис објекта са фотографијама 

(каталошким прилозима); 

- атестну документацију; 

- попис врста и количина експлозивног 

материјала за складиштење; 

- одобрење ЦЈБ МУП-а РС на локацију. 

 

У локацијским условима за постављање ове врсте 

објеката, навешће се законски рок од двије године важења 

издатог документа, уз напомену да се исти, евентуално 

може продужити на још двије године. 

За извођење радова из става 1. овог члана, 

инвеститор је дужан уплатити накнаду за погодност и 

уређење грађевинског земљишта, уколико се радови 

изводе на градском грађевинском или осталом 

грађевинском земљишту. 

 

Члан 19. 

 

Постављање привремених надземних резервоара 

са уређајем за точење и мјерење горива, капацитета до 

30.000 л, подразумијева монтажу и инсталисање опреме за 

складиштење и употребу запаљивих течности – горива, а 

у сврху снабдијевања моторних возила и механизације на 

радилиштима, земљиштима земљорадничких задруга и 

пословним круговима предузећа. 

Опрема и уређаји из претходног става се сматрају 

привременим инсталацијама, за које се, у складу са 

одредбама Закона о промету експлозивних материја и 

запаљивих течности и гасова („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 16/96, 110/03, 67/05, 1/08), не 

издаје одобрење за грађење. 
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Процедура за издавање локацијских услова, 

истовјетна је процедури из члана 18. ове одлуке. 

 

Члан 20. 

 

Постављање преносних резервоара за 

ускладиштавање течног нафтног гаса запремине до 5,00  

м³, подразумијева монтажу и инсталисање специјалних 

затворених посуда израђених за пуњење, складиштење и 

претакање течног нафтног гаса (пропана, пропена, бутана, 

бутена и њихових изомера), а у сврху загријавања 

просторија. 

Преносни резервоари или контејнери за гас су 

атестиране посуде специјално израђене и опремљене за 

транспорт и ускладиштење гаса и представљају начин за 

привремено држање течног нафтног гаса, по правилу ван 

грађевинских објеката. 

Преносни резервоари, поред инсталационе 

арматуре, контролног отвора максималног пречника Р = 

150,00 мм, показивача нивоа и одговарајућег држача или 

ножица за постављање, морају имати следећу опрему: 

- прикључак за спајање парне фазе са 

затварачем и вентилом; 

- прикључак за спајање течне фазе са 

затварачем и вентилом; 

- прикључак за потрошњу течне фазе са 

продужетком, затварачем и вентилом; 

- сигурносни вентил; 

- манометар; 

- отвор за испуштање талога. 

 

Преносни резервоари морају имати прописно 

уземљење и без било какве додатне електро – инсталације 

на себи, при чему се лоцирају у просторима за пуњење 

или претакање, удаљени најмање 7,50 м од складишта 

резервоара, а од границе парцеле на којој се врши 

манипулација, најмање 15,00 м. Иста удаљеност се 

обезбјеђује и у односу на друге сталне изворе паљења. 

Складиште напуњених преносних резервоара за 

течни нафтни гас је привремени објекат, углавном 

отвореног и лако наткривеног типа, који се лоцира на 

равном терену са природним провјетравањем и по 

могућности, ван насеља, удаљен од локација на којима 

борави већи број људи (школе, болнице, пијаце, спортски 

терени и сл.), те удаљени од простора на којима постоји 

опасност од поплава. 

Складишни простор преносних резервоара, 

ограђује се плетеном жичаном оградом, висине 2,00 м са 

довољно слободним приступима за маневрисање 

ватрогасних возила. 

За постављање преносних резервоара 

намијењених за ускладиштење течног нафтног гаса, 

појединачне запремине до 5,00  м³, није потребно 

издавање одобрења за монтажу и инсталисање, али је 

инвеститор обавезан прибавити одговарајуће локацијске 

услове, који се издају на основу претходно издате 

сагласности територијално надлежног ЦЈБ МУП-а РС. 

Инвеститор ове врсте радова, опреме и објеката, 

дужан је уплатити накнаду за погодност грађевинског 

земљишта, а ослобођен је накнаде за уређење земљишта. 

 

Члан 21. 

 

Грађење објеката у сврху спречавања негативних 

дјеловања природних непогода или других разарања са 

отклањањем штетних последица, подразумијева извођење 

земљаних, грађевинских, као и радова монтаже или 

демонтаже, укључујући и уклањање објеката, а који се 

изводе у случајевима непосредне опасности од разорног 

дејства природних непогода или вјештачких разарања, 

насталих као последица људског дјеловања. 

Радови из претходног става, могу се изводити без 

одобрења за грађење, монтажу, демонтажу или уклањање, 

а на основу локацијских услова и претходно прибављених 

сагласности од надлежних институција, установа или 

предузећа. 

Грађевине или објекти, настали на начин описан у 

ставу 1. овог члана, морају бити уклоњени када престане 

потреба за њиховим коришћењем. Уколико је потребно да 

такве грађевине или објекти остану као трајни, за исте се 

накнадно мора прибавити одобрење за грађење односно 

монтажу, у року од шест мјесеци по престанку разлога за 

његово грађење. У том случају, инвеститор је дужан 

уплатити накнаде прописане Законом о грађевинском 

земљишту Републике Српске. 

 

Члан 22. 

 

За радове, објекте и постројења из члана 2. ове 

одлуке, инвеститори, односно власници преузимају 

одговорност за досљедну примјену техничких норматива 

и стандарда, за стабилност објеката, за исправност 

инсталација и прикључака свих врста, те за правилно 

коришћење и употребу. 

 

Члан 23. 

 

 Надзор над спровођењем одредби ове одлуке 

врши урбанистичко – грађевински инспектор у сарадњи 

са другим, надлежним инспекцијским органима и 

комуналном полицијом. 

 

Члан 24. 

 

 У случају непоштовања одредби ове одлуке, 

примјењиваће се казнене одредбе прописане Законом о 

уређењу простора и грађењу, а које се односе на обавезе 

инвеститора у смислу прибављања потребних сагласности 

и локацијских услова. 

 За све друге прекршаје, примјењиваће се одредбе 

прописане другим прописима. 

 

Члан 25. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-38/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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02...................................................................................... 
           На основу члана 101 . Закона о уређењу простора и 

грађења (Службени  гласник Републике Српске, број 

55/10)   и члана. 34. Статута  општине Рудо-пречишћен 

текст (Службени  гласник општине Рудо , бр.8/08 

,9/08,2/09 и 1/11 ), Скупштина општине Рудо, на сједници  

одржаној дана 26.04.2012.године, д о н о с и : 

 

О  Д  Л  У  К  А 

о висини накнаде за технички преглед објеката 

 

Члан 1. 

 

            Овом одлуком  утврђује се висина и начин уплате 

накнаде, коју  инвеститори плаћају за вршење техничког 

прегледа објеката, како слиједи: 

1. Помоћни објекти: индивидуалне гараже, 

спремишта, дрварници, надстрешнице, 

стакленици, цистерне за воду , септичке јаме и 

други објекти, који служе за редовну употребу а 

који се граде на парцели , на којој није издато 

одобрење за грађење основног 

објекта.........................................................90,00 КМ 

2. Архитектонско- урбанистичка  обликовања 

дворишта, ограда, паркинга, зелених површина, 

чесми, фонтана и сл...................................60,00 КМ 

3. Привремени објекти градилишног типа, логорско-

рекреативни и објекти сезонског карактера са 

роком трајања дужим од 90 дана............150,00 КМ 

4. Инфраструктурни објекти, постројења и 

грађевине, разне трасе (електро, водоводне, 

канализационе, грејне, ПТТ и др.),мреже или 

инсталације  .............................................450,00 КМ 

5. Путне трасе, улице, тротоари и ивичњаци 

...................................................................300,00 КМ 

6. Индивидуални стамбени објекти  до 100 м2 

...................................................................150,00 КМ 

7. Индивидуални стамбени објекти површине преко 

100 м2........................................................180,00 КМ 

8. Доградња, надзиђивање, реконструкција 

индивидуално стамбених објеката.........120,00 КМ 

9. Индивидуални стамбено-пословни  објекти до 

100 м2 .......................................................200,00 КМ 

10. Индивидуални стамбено-пословни објекти преко 

100 м2........................................................240,00 КМ 

11. Викенд објекти ....................................... 150,00 КМ 

12. Стамбени објекти колективног становања 

...................................................................270,00 КМ 

13. Стамбено-пословни објекти колективног  

становања .................................................320,00 КМ 

14. Доградња, надзиђивање, реконструкција, 

стамбено-пословн. објеката до 100 м2...200,00 КМ 

15. Доградња, надзиђивање реконструкција, 

стамбено -пословних објеката преко 100 

м2...............................................................240,00 КМ 

16. Надзиђивање стамбених објеката колективног 

становања.................................................210,00 КМ 

17. Надзиђивање стамбено-пословних објеката 

колективног становања...........................240,00 КМ 

18. Привремени објекти монтажно-демонтажног типа 

до 20 м2.......................................................45,00 КМ 

19. Привремени објекти монтажно-демонтажног типа 

од 21м2 до 50м2 ........................................60,00 КМ 

20. Привремени објекти монтажно-демонтажног типа 

од 51 м2 до 100м2 .....................................75,00 КМ 

21. Привремени објекти монтажно-демонтажног типа 

преко 100 м2 ..............................................90,00 КМ 

22. Трајни објекти пословне нам. до20 м2 .160,00 КМ 

23. Трајни објекти пословне намјене од 20 м2 до 50 

м2 ..............................................................200,00 КМ 

24. Трајни објекти пословне намјене од 51 м2 до 100 

м2 ..............................................................240,00 КМ 

25. Трајни објекти пословне намјене од 101 до 200 

м2...............................................................280,00 КМ 

25.а.Трајни објекти пословне намјене преко 200 

м2...............................................................400,00 КМ 

26. Производно-пословни објекти до50 м2.200,00 КМ 

27. Производно-пословни објекти од 51 м2 до 100 м2 

...................................................................240,00 КМ 

28. Производно-пословни објекти од 101 м2 до 200 

м2...............................................................280,00 КМ 

29. Производно-пословни објекти од 201 м2 до 300 

м2 ..............................................................320,00 КМ 

30. Производно-пословни објекти од 301 м2 до 400 

м2...............................................................360,00 КМ 

31. Производно-пословни објекти преко 400 

м2.............................................................. 400,00 КМ 

32. Спортски објекти и спортски терени са 

трибинама.................................................200,00 КМ 

33. Спортске дворане.................................... 500,00 КМ 

34. Гробља и објекти у гробљанском 

комплексу.................................................150,00 КМ 

35. Складишта, хангари, магацини, хале и сајмишта 

 ..................................................................240,00 КМ 

36. Пилане и постројења за прераду и обраду дрвета 

...................................................................400,00 КМ 

37. Бензинске станице ..................................800,00 КМ 

38. Плинске пумпне станице .......................800,00 КМ 

39. Вјерски објекти........................................150,00 КМ 

 

Члан 2. 

 

Инвеститори - правна и физичка лица, накнаду из 

члана 1. ове Одлуке, увећану за износ пореза и доприноса, 

у складу са важећим прописима, уплаћују на жиро рачун 

општине Рудо, а на основу рјешења надлежног 

општинског органа. 

Члан 3. 

 

            Средства прикупљена, на основу члана 1. ове  

одлуке ,у складу с трошковником,  усмјериће се за 

исплату накнаде члановима комисије за технички преглед 

објеката. 

Уплата средстава вршиће се на текуће  рачуне 

чланова комисије.   

Члан 4. 

 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

Број:01-022-33/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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03...................................................................................... 
На основу члана 30.став 1.алинеја 15. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. став 1. 

алинеја 16. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 

1/11), Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана  26.04.2012.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању Споразума о чланству општине Рудо у 

Савезу општина и градова Републике Српске  

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Споразум о чланству општине Рудо у 

Савезу општина и градова Републике Српске понуђен од 

стране Савеза општина и градова Републике Српске а који 

је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

 Овлашћује се  Начелник општине Рудо да у име 

општине Рудо потпише прихваћени Споразум из члана 

1.ове Одлуке. 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-39/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

 

04...............................................................................          
На основу члана 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ 

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

(„Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05 и 118/05), 

члана 34. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, број 8/08-пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 

1/11),  ичлана 8. Олуке о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:4/09 и 4/11), 

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана  

26.04.2012.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње у 

2012.години 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Програм обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње у 

2012.години. 

 

Члан  2. 

 

Саставни дио ове Одлуке је Програм обављања 

комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње 

у 2012.години. 

 

Члан  3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-30/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

 

 

П Р О Г Р А М 

ОБАВЉАЊА  КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2012. ГОДИНЕ 

 

 

        Овим  Програмом  се утврђује врста, обим, динамика, 

ниво комуналних дјелатности и услуга заједничке 

комуналне потрошње, извори средстава, износ срадстава 

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 уређивање јавних зелених 

површина као што су : паркови, дрвореди, 

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, 

- одвођење  атмосферских вода из насеља, 

- јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају 

саобраћајне и друге јавне површине, 

- постављање и одржавање паноа за јавно 

оглашавање значајних догађаја у општини, 

- декорација градског насеља у вријеме 

обиљежавања значајних догађаја и датума, 

- кафилеријске услуге и превентивна 

дератизација градског насеља Рудо, 

- уређивање и одржавање пијаце на мало и 

сточне пијаце у Рудом и осталим мјесним 

заједницама гдје постоје услови за одржавање 

сточне пијаце, 
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- комунална накнада за 2012.годину ће се 

обрачунавати само за пословни простор у 

четвртој и петој стамбено-пословној зони, која 

је одређена  важећом Одлуком о одређивању 

градског грађевинског земљишта, 

- утврђује се вриједност бода за 2012 . годину у 

износу од 0,001 КМ. 

 

         I - ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

  

         У току 2012. године  вршиће се редовно чишћење  

градских површина које обухватају  подручја града и то 

од раскрснице, код моста на Лиму, до спортског стадиона 

„Мићо Мандић“. 

          Одвоз смећа  са градског подручја  и са подручја МЗ 

у којима су обезбеђени  контејнери за прикупљање смећа, 

вршиће се 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  

вршиће се  прикупљање, одвожење  и депоновање  

скупљеног смећа  и других  отпадака на градску депонију. 

       Чишћење и прање  јавних саобраћајних  површина  

вршиће радници Комуналног  предузећа  ручним метењем 

као и чишћење прањем из цистерни за воду. 

 

          Чишћење градских улица 

        Чишћење градских  улица путем ручног метења 

вршиће се у зависности од зона у којима се улице налазе, 

и то: 

        Улице које се налазе  у  ужем дијелу града чисте се  

сваки дан, а то су : 

- Трг слободе, 

- Соколовића улица, 

- Бакаревића улица, 

- Улица  Ђ.Д.Д. Михајловића од Улице вожда 

Карађорђа Петровића до моста на Лиму, 

- Улица палих српских бораца од раскрснице до 

краја , 

- Улица вожда Карађорђа Петровића, 

- Улица Милоша Обилића , 

- Улица Први мај 

- Улица  цара Душана, 

- Улица 12. јули, 

- Улица  краља Петра И ослободиоца, до цркве . 

 

       Остале улице које се налазе у урбаном дијелу града 

чисте се једном седмично а то су : 

- Улица видовданска, 

- Улица крагујевачка ,  

- Улица светосавска  

- Улица пионирска. 

- Улица проте Славка Поповића. 

           

          Прање улица  
         Прање улица у градском насељу Рудо вршиће се 

цистерном за воду или преко хидранта , зависно од 

економичности . Прање улица вршили би радници 

Комуналног предузећа, за које се  не би обрачунавала 

посебна накнада за њихов рад. 

         У 2012.години  предвиђа се да се улице у ужем 

центру града перу у току године најмање четири пута  и 

то:  

- Трг слободе ,  

- Соколовића улуца, 

- Бакаревића улица 

-     Улице Милоша Обилића, 

- Улица вожда Карађорђа Петровића, 

- Улица Ђ.Д. Д. Михајловића. 

- Дио  Улице палих српских бораца,до градске 

пијаце, 

- Дио улице цара Душана. 

 

Радови на чишћењу , прикупљању и депоновању 

снијега и леда са јавних површина , те заштита од 

поледице 

          Под зимском службом подразумјева се машинско 

чишћење снијега са јавних саобраћајних површина 

(улица, путева)  у вријеме када  сњежни покривач 

достигне висину преко 10 цм, одвожење снијега са Трга и 

паркиралишта испред Хотела  и зграде Скупштине 

општине, а повјерава се правном лицу које је изабрано у 

складу са Законом о јавним  набавкама 

          Поред чишћења снијега машинским путем улица у 

градском насељу  финансира се и чишћење снијега са 

локалних  путева у МЗ. 

         За ручно уклањање снијега и леда са тротоара ,  

степеништа  и стаза   на јавним зеленим  површинама као 

и  посипање залеђених улица са сољу  одговорно је 

Комунално предузеће. 

         Посипање улица сољу вршиће се према следећем 

приоритету : 

- Улица Ђ.Д.Д.Михајловића, 

- Соколовића улица, 

- Бакаревића улица, 

- Улица  вожда Карађорђа Петровића, 

- Прикључни пут, 

- Улица Милоша Обилића, 

- Дио  улице цара Душана , 

- Дио улице краља Петра И ослободиоца , 

- Улица палих српских бораца , а друге улице 

посипаће се по захтјеву  овлаштеног органа. 

         Средства за набавку соли обезбедиће се из  буџета 

општине. 

 

         II – ОДРЖАВАЊЕ  И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

          У градском насељу  Рудо зелене површине ће се 

одржавати  према категоријама. 

          У прву категорију су сврстане јавне  површине под 

парковима и зелене површине дуж улица које се чисте 

сваки дан, а у другу категорију су сврстане зелене 

површине које се налазе поред осталих улица. 

          Под одржавањем зелених површина подразумјевају 

се следећи радови: 

- Чишћење зелених површина од свакодневних 

отпадака, 

- Кошење и одвожење траве на депонију по 

потреби, 

- Орезивање садница по дрворедима и 

појединачним засадима, 
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- Орезивање и прихрањивање украсног биља, 

- Окопавање и залијевање садница, 

- Санирање оштећених стабала од 

елементарних непогода, 

- Замјену постојећих и постављање нових клупа 

у парковима и дуж улица. 

         У току године  радиће се на одржавању следећих 

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, 

замјена парковских клупа и слично вршиће радници 

предузећа КП „Услуга“ Рудо. 

 

         III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА 

 

          У току године  вршиће се поправка оштећених  

улица, тротоара, плочника,  ивичњака  и сл. 

          Процјене о обиму и квалитету ових послова вршиће 

надлежни општински орган који ће посебно уговорити 

накнаду за извођење радова . Поред ових поправки радиће 

се и на одржавању вертикалне и хоризонталне 

сигнализације . 

 

           IV -  ОДВОЂЕЊЕ АТМОСВЕРСКИХ ВОДА  

 

           Подручје града  покривено је мјешовитом 

канализацијом  у коју се путем сливних решетки  сливају 

падавине. 

           У току 2012 . 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  као и у појединим мјесним заједницама у којима је 

расвјета изграђена. 

           Послови везани за одржавање јавне расвјете биће 

повјерени  правном лицу које је изабрано  у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

 

             VI – ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ПАНОА ЗА ЈАВНО ОГЛАШАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ 

ДОГАЂАЈА У ОПШТИНИ РУДО И ДЕКОРАЦИЈА 

ГРАДСКОГ НАСЕЉА 

 

           У току године постављаће се панои са пригодним 

натписима за оглашавање значајних догађаја у 

општини.Панои ће се постављати  на мјеста које одреди  

надлежни општински орган.Текст на паноима   и начин 

декорације града утврдиће Одбор за прославу 

манифестације.  

         

           VII – КАФИЛЕРИЈА  И ДЕРАТИЗАЦИЈА  

 

           У току  године неопходно је редовно вршити 

послове кафилерије, а ове послове ће вршити  даваоц 

кафилеријских услуга  са којим општина склопи 

уговор.Послови дератизације ће се извршити у складу са 

реалним потребама и планираним средсртвима у буџету 

општине за текућу годину. 

 

           VIII– УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦЕ 

НА МАЛО  

 

   Пијацом на мало газдује КП  “Услуга“ Рудо .Ово  

предузеће је дужно одржавати простор пијаце са свим 

инвентаром   у складу са санитарним и другим прописима 

који регулишу ову област. 

  

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

прихода и расхода  за обављање комуналних 

дјелатности заједничкекомуналне потрошње  

за 2012. годину 

  

I – ПРИХОДИ 

1. Приходи од комуналне накнаде за 2012.годину  

....................................................................................6.000 КМ 

2.Планирана средства  у буђжету општине за 2012.године                    

..................................................................................70.000 КМ   

   -Средства планирана за  јавну расвјету /42.000 КМ 

   -Средства планирана за  одржавања јавне расвјете        

.........................................................................2.000 КМ 

   -Средства планирана за одржавање јавних површина  

.......................................................................20.000 КМ 

   -Средства планирана за кафилерије и дератизације       

.........................................................................6.000 КМ                                                                                      

              УКУПНО: 76.000 КМ 
                                                                      

II – РАСХОДИ 

1.Трошкови одржавања јавних површина...........20.000 КМ 

2.Трошкови јавне расвјете ....................................42.000 КМ 

3.Трошкови одржавања јавне расвјете...................2.000 КМ 

4.Трошкови кафилерије и дератизације.................6.000 КМ 

5. Зимско чишћење улица и набавка соли.............6.000 КМ                                                                                            

                                                             УКУПНО: 76.000 КМ 
  

               За спровођење овог програма надлежно је 

Одјељење за привреду и финансије – Одсјек за просторно 

уређење, 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. 

 

      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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05...............................................................................          
 

 

На основу члана 44. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 54/08-

пречишћени текст, 126/08 и 92/09) и члана 24. Правилника 

о финансијском извјештавању за кориснике прихода 

буџета Републике, општина, градова и фондова 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/04, 

62//04,11/05 и 14/07) и члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, бр. 8/08-пречишћени 

текст. 9/08, 2/09 и 1/11) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.04.2012.год., у с в о ј и л а  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ РУДО ЗА ПЕРИОД  01.01.2011. ДО 

31.12.2011. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Годишњим обрачуном буџета општине Рудо за 

2011.год. утврђени су : 

 

  

Укупно остварени приходи и примици су 

4.087.102  КМ 

Укупно извршени расходи и издаци су 3.670.704  

КМ. 

 

Члан 2. 

 

 Остварени суфицит у 2011. години износи      

505.847  КМ. 

 

Члан 3 

  

 Остварена укупна буџетска средства и буџетски 

расходи и остали издаци су приказани су у Извјештају о 

извршењу буџета за период 01.01.2011.-31.12.2011.године 

по организационој, економској и функционалној 

класификацији и чине саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

     

Број:01-022-29/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА   ОПШТИНЕ  РУДО  ЗА 

ПЕРИОД 01.01.-31.12.2011. ГОДИНЕ      

        

 ОРГАНИЗАЦИОНА  КЛАСИФИКАЦИЈА       

        

  ИЗВРШЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМИТАКА      

        

Редни 

Конто ОПИС 

РЕБАЛАНС Остварење Остварење Индекс Индекс 

број 2011 01.01.-31.12.10 01.01.-31.12.11 6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

А 71 Приходи од пореза (1+2+3+4+5+6) 1.833.180 1.558.909 1.941.449 105,91 124,54 

                

1 711 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

  7111 Порез на доходак 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

  711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарст       #DIV/0! #DIV/0! 

2 713 Порез на ЛП приходе од само.дјелат. 166.600 94.144 174.691 104,86 185,56 

  7131 Порез на плату 166.600 94.144 174.691 104,86 185,56 

  713111 Порез на приходе од самосталне дјелатности 11.000 12.765 11.685 106,23 91,54 

  713112 Порез на приходе од сам. дјел у паушал. износу  350   340 97,14 #DIV/0! 

  713113 Порез на лична примања 155.000 81.379 162.407 104,78 199,57 

  713114 Порез на лична прим. лица која обављ само.дј  250   259 103,60 #DIV/0! 

3 714 Порези на имовину 42.000 40.024 50.546 120,35 126,29 

  7141 Порез на имовину 17.000 15.126 17.896 105,27 118,31 

  714111 Порез на имовину 17.000 15.126 17.896 105,27 118,31 

  7142 Порез на наслијеђе и поклон 5.000 3.242 4.163 83,26 128,41 

  714211 Порез на наслеђе и поклоне 5.000 3.242 4.163 83,26 128,41 

  7143 Порези на финанси.и капиталне транс. 20.000 21.656 28.487 142,44 131,54 

  714311 Порез на пренос непокретности и права 20.000 21.656 28.487 142,44 131,54 

4 715 Порез на промет производа и услуга 24.580 8.822 26.146 106,37 296,37 

  7151 Порез на промет производа 15.880 8.727 17.465 109,98 200,13 
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  715111 Општи порез на промет по општој стопи 1.250 393 1.222 97,76 310,94 

  715112 Општи порез на промет по нижој стопи 14.500 8.226 16.103 111,06 195,76 

  715113 Општи порез на промет деривата нафте 110 49 117 106,36 238,78 

  715114 Општи порез на промет дуванске прерађевине       #DIV/0! #DIV/0! 

  715115 Општи порез на промет алкохолних пића 20 41 21 105,00 51,22 

  715116 Општи порез на промет кафе   18 2 #DIV/0! 11,11 

  715117 Општи порез на промет лож-уља       #DIV/0! #DIV/0! 

  7152 Порез на промет услуга 8.700 95 8.681 99,78 9137,89 

  715211 Општи порез на промет услуга по општој стопи 8.700 95 8.681 99,78 9137,89 

  715212 Општи порез на промет услуга у паушал.износу       #DIV/0! #DIV/0! 

5 717 Индиректни порези дозначени од УИО 1.600.000 1.415.919 1.690.066 105,63 119,36 

  7171 Индиректни порези дозначени од УИО 1.600.000 1.415.919 1.690.066 105,63 119,36 

  717111 Индиректни порези дозначени од УИО 1.600.000 1.415.919 1.668.030 104,25 117,81 

  717112 Инд. порези дозначени од УИО-поравнање     22.036 #DIV/0! #DIV/0! 

6 719 Остали порески приходи 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

  7191 Остали порески приходи 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

  719113 Порез на добитке од игара на срећу       #DIV/0! #DIV/0! 

                

Б 72 Непорески приходи (1+2+3+4) 1.276.700 1.766.232 1.323.368 103,66 74,93 

                

1 721 

Приходи од фин. и нефин. имовине и 

 позитивних курсних разлика 6.150 134.176 119.384 1941,20 88,98 

  7213 Приходи од камата на готовину и готов.еквивал. 6.150 16.710 7.502 121,98 44,90 

  721317 Прих.од камата на новч.сред.на редов.рач. 130   1.484 1141,54 #DIV/0! 

  721327 Приџ.од камата на орочена нов.ср. редов.рач 6.020 16.710 6.018 99,97 36,01 

  7215 Приходи од камата за дате зајмове 0 117.458 111.882 #DIV/0! 95,25 

  721579 Приходи од камата на дате зајмове    117.458 111.882 #DIV/0! 95,25 

  7216 Приходи по основу позитивних курсних разлик 0 8 0 #DIV/0! 0,00 

  721619 Приходи по основу позитивних курсних разлик   8   #DIV/0! 0,00 
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2 722 Накнаде и таксе и прих. од пру.јав.ус. 1.250.050 1.630.553 1.183.730 94,69 72,60 

  7221 Административне таксе 24.000 22.012 23.528 98,03 106,89 

  722121 Општинске административне таксе 24.000 22.012 23.528 98,03 106,89 

  7223 Комуналне таксе 21.100 17.287 19.094 90,49 110,45 

  722312  Комуналне таксе на фирму 21.000 17.187 18.994 90,45 110,51 

  722313 Комунална такса за држање моторних возила 100 100 100 100,00 100,00 

  7224 Накнаде по разним основама 1.197.300 1.584.153 1.133.206 94,65 71,53 

  722411 Накнаде за уређење грађ. земљишта 4.000 1.469 4.432 110,80 301,70 

  722412 Накнаде за коришћење грађ.земљишта 10.000 13.425 11.387 113,87 84,82 

  722424 Накнаде за кориштење минералних сир. 100 31 84 84,00 270,97 

  722425 Накнаде за промјену намјене пољоп. зем.   361   #DIV/0! 0,00 

  722435 Накнаде од прод.шум.дрв.сортимен. 45.000 69.464 45.513 101,14 65,52 

  722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснадбј. 100 179 262 262,00 146,37 

  722443 Накнада за воду за друге намјене за људску упо       #DIV/0! #DIV/0! 

  722444 Накнада за употребљену воду   5   #DIV/0! 0,00 

  722445 Нак.за воде и мине. воде које се кор за флаши.   14   #DIV/0! 0,00 

  722446 Нак.за заштиту вода коју плаћају вл. тран. ср 7.000 7.780 7.686 109,80 98,79 

  722447 Накнада за испуштанје отпадних вода 2.000 1.812 1.621 81,05 89,46 

  722448 Нак.за искориштену воду за произ. ел.енергије 100 56 60 60,00 107,14 

  722461 Накнада за коришћенје добара од општег инт 7.000 7.611 5.150 73,57 67,67 

  722463 Накнада за извађ.материјал из водотока     450 #DIV/0! #DIV/0! 

  722467 Средства за фин. Мјера заштите од пожара 2.000 1.466 1.931 96,55 131,72 

  722468 Накн. за кориш.прир. ресурса за произ.ел енер 1.120.000 1.480.480 1.054.630 94,16 71,24 

  7225 Приходи од пружања јавних услуга 7.650 7.101 7.902 103,29 111,28 

  722521 Властити приходи општине 7.000 5.195 6.584 94,06 126,74 

  722539 Остали приходи 50   20 40,00 #DIV/0! 

  722591 Властити приходи Центра за социјални рад 600 1.906 1.298 216,33 68,10 

3 723 Новчане казне 500 300 1.150 230,00 383,33 

  7231 Одузета имов.кор.из сред.до.про.одуз.пред. 500 300 1.150 230,00 383,33 



 

 

                                              „Службени гласник општине Рудо“    број 3/12                          Страна     

 

15 

  723121 Нов.казне за прекршаје и одузета имов.корист 500 300 1.150 230,00 383,33 

4 729 Остали непорески приходи 20.000 1.203 19.104 95,52 1588,03 

  7291 Остали  непорески приходи 20.000 1.203 19.104 95,52 1588,03 

  729112 Средства лутрије за хуманитарне сврхе       #DIV/0! #DIV/0! 

  729113 Остали републички непорески приходи       #DIV/0! #DIV/0! 

  729124 Остали општински непорески приходи 20.000 1.203 19.104 95,52 1588,03 

  729129 Остали укинути општински приходи        #DIV/0! #DIV/0! 

                

В 73 Грантови 46.020 5.009 200.554 435,80 4003,87 

                

  731 Грантови 46.020 5.009 200.554 435,80 4003,87 

  7311 Грантови из иностранства 46.020 9 188.404 409,40 2093377,78 

  731111 Текући грантови из иностранства 6.020 9 6.015 99,92 66833,33 

  731129 Текући грантови из иностранства-Еко.двоглед 40.000   182.389 455,97 #DIV/0! 

  7312 Грантови у земљи 0 5.000 12.150 #DIV/0! 243,00 

  731211 Текући грантови од правних лица     1.000 #DIV/0! #DIV/0! 

  731219 Остали текући грантови из земље   5.000   #DIV/0! 0,00 

  731229 Остали капитални грантови из земље     11.150 #DIV/0! #DIV/0! 

                

Г 78 Трансфери између буџетских јединица 98.000 125.915 123.490 126,01 98,07 

                

1 781 Трансфери између буџ јединица разл.нивоа в 98.000 125.915 123.490 126,01 98,07 

  7813 Трансфери јединицама локалне самоуправе 98.000 125.915 123.490 126,01 98,07 

  781311 Трансфери једи. лок.самоуправе за подр буџету 98.000 125.915 122.840 125,35 97,56 

  781319 Остали трансфери јединицама локалне самоуп     650 #DIV/0! #DIV/0! 

                

Д 81 Примици за нефинансијску имовину 2.090 526.090 2.090 100,00 0,40 

                

  811 Примици за нефинансијску имовину 0 526.090 0 #DIV/0! 0,00 
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  8111 Примици за зграде и објекте 0 318.771 0 #DIV/0! 0,00 

  811100 Примици за зграде и објекте   318.771   #DIV/0! 0,00 

  8112 Примици за постројења и опрему 0 207.319 0 #DIV/0! 0,00 

  811210 Примици за моторна возила   25.495   #DIV/0! 0,00 

  811210 Примици за постројења и опрему   181.824   #DIV/0! 0,00 

                

  813 Примици за непроизведену сталну имовину 2.090 0 2.090 100,00 #DIV/0! 

  8131 Примици за земљиште 2.090 0 2.090 100,00 #DIV/0! 

  813113 Примици за остало грађевинско земљиште 2.090   2.090 100,00 #DIV/0! 

                

Ђ 91 Примици од финансијске имовине 494.000 319.854 496.151 100,44 155,12 

                

  911 Примици од финансијске им овине 494.000 319.854 496.151 100,44 155,12 

  9112 Примици од акција и учешћа у капиталу 2.000 0 2.000 100,00 #DIV/0! 

  911221 Учешће у капиталу јавних предузећа 2.000   2.000 100,00 #DIV/0! 

  9114 Примици од наплате датих зајмова 492.000 319.854 494.151 100,44 154,49 

  911458 Примици од наплате зајмова 492.000 319.854 494.151 100,44 154,49 

                

    ПРИХОДИ  (А+Б+В+Г) 3.253.900 3.456.065 3.588.861 110,29 103,84 

    ПРИМИЦИ (Д) 2.090 526.090 2.090 100,00 0,40 

    ПРИМИЦИ (Ђ) 494.000 319.854 496.151 100,44 155,12 

    ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ) 3.749.990 4.302.009 4.087.102 108,99 95,00 

                

Е 331111 Средства суфицита 2010.године 443.688     0,00 #DIV/0! 

                

    УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ 4.193.678 4.302.009 4.087.102 97,46 95,00 
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  ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА      

функ 

Конто ОПИС 

РЕБАЛАНС Остварење Остварење Индекс Индекс 

ција 2011.г 01.01.-31.12.10 01.01.-31.12.11 6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 120.900 93.204 121.218 100,26 130,06 

                

  4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 400 4.068 520 130,00 12,78 

1 412611 Дневнице скупштинских комисија и одборника   3.865   #DIV/0! 0,00 

1 412613 Расходи по основу јавног превоза 400 203 520 130,00 256,16 

  4129 Остали расходи  120.500 89.136 120.698 100,16 135,41 

1 412934 Расходи за бруто накнаде чл.комисија и радних тиј. 5.500 3.207 6.186 112,47 192,89 

1 412935 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборниц. 115.000 85.929 114.512 99,58 133,26 

                

Б   ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 6.800 19.260 6.452 94,88 33,50 

                

  4129 Остали расходи  6.800 19.260 6.452 94,88 33,50 

1 412934 Расходи за бруто накнаде чл.комисија и радних тиј. 5.800 13.292 5.732 98,83 43,12 

1 412999 Остали непоменути расходи 1.000 5.968 720 72,00 12,06 

                

В   ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 1.174.040 1.056.300 1.138.058 96,94 107,74 

                

  4111 Расходи за бруто плате 656.400 570.315 652.706 99,44 114,45 

1 411111 Расходи за нето плату 396.500 377.408 394.111 99,40 104,43 

1 411112 Расходи за нето плату приправника 3.400   3.355 98,68   

1 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 256.500 192.907 255.240 99,51 132,31 

  4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 227.800 239.271 223.000 97,89 93,20 

1 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 7.500 7.805 8.043 107,24 103,05 

1 411212 Расходи за накнаде коришћења личног возила 2.000 1.876 1.607 80,35 85,66 

1 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 64.000 59.652 63.079 98,56 105,74 

1 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 39.500 60.150 38.850 98,35 64,59 

1 411223 Расходи за зимницу 11.550 11.100 11.550 100,00 104,05 

1 411224 Расходи за огрев 11.550 11.100 11.550 100,00 104,05 

1 411231 Расходи за отпремнине   2.639   #DIV/0! 0,00 

1 411232 Расходи за јубиларне награде 1.100 3.490 1.100 100,00 31,52 
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1 411236 Расходи за новч.помоћи у случ.смрти чл уже .пород. 1.500 500 500 33,33 100,00 

1 411239 Расходи за остале награде и једнократне помоћи 5.000   2.783 55,66 #DIV/0! 

1 411249 Oстала лична примања 200   220 110,00 #DIV/0! 

1 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 83.900 80.959 83.718 99,78 103,41 

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 54.940 46.946 56.625 103,07 120,62 

1 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 8.500 7.562 8.703 102,39 115,09 

1 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 600 508 550 91,67 108,27 

1 412216 Расходи по основу утрошка лож-уља 15.040 12.691 15.040 100,00 118,51 

1 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 3.000 3.612 2.679 89,30 74,17 

5 412223 Расходи за услуге дератизације, кафилерије 5.800 2.500 7.385 127,33 295,40 

1 412230 Расходи за комуникационе услуге 19.000 17.370 19.320 101,68 111,23 

6 412241 Расходи за услуге превоза -штампа 3.000 2.703 2.948 98,27 109,06 

  4123 Расходи за режијски материјал 15.600 13.390 14.366 92,09 107,29 

1 412310 Расходи за канцеларијски материјал 11.000 9.727 10.994 99,95 113,03 

1 412320 Расходи за ос материјал за одржавање чистоће 1.000 610 636 63,60 104,26 

1 412330 Расходи за стручну литературу, часопиде 1.800 1.397 1.237 68,72 88,55 

1 412390 Расходи за остали режијски материјал 1.800 1.656 1.499 83,28 90,52 

  4124 Расходи за материјал за посебне намјене 500 160 140 28,00 87,50 

3 412443 Расходи за материјал за потребе цивилне заштите 500 160 140 28,00 87,50 

  4125 Расходи за текуће одржавање 32.000 44.078 12.930 40,41 29,33 

6 412510 Расходи за текуће одржавање зграда       #DIV/0! #DIV/0! 

6 412520 Расходи за текуће одржавање осталих објеката 24.000 35.698 5.586 23,28 15,65 

1 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 8.000 8.380 7.344 91,80 87,64 

  4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 18.400 21.399 17.761 96,53 83,00 

1 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 5.000 5.770 3.709 74,18 64,28 

1 412612 Расходи по основу смјештаја и хране на сл.путоов. 3.000 3.966 3.073 102,43 77,48 

1 412613 Расходи по основу јавног превоза на сл.путовањима 400 334 179 44,75 53,59 

1 412621 Расходи по основу дневница у иностранству   1.105   #DIV/0! 0,00 

1 412630 Расходи по основу утрошка горива 10.000 10.224 10.800 108,00 105,63 

  4127 Расходи за стручне услуге 36.000 32.058 37.493 104,15 116,95 

1 412712 Расходи за услуге платног промета 3.500 4.037 3.350 95,71 82,98 

1 412721 Расходи за осигурање возила-регистрација 3.000 1.311 3.390 113,00 258,58 

1 412725 Расходи за осигуранје запослених 1.500 1.260 1.440 96,00 114,29 

1 412731 Расходи за услуге штампања, увезивања 1.000   471 47,10 #DIV/0! 

1 412732 Расходи за услуге објављивања тендера, огласа  5.000 5.808 3.359 67,18 57,83 
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1 412735 Расходи за услуге рекламе и пропаганде      4.065 #DIV/0! #DIV/0! 

1 412753 Расходи за услуге превођења 1.500   1.336 89,07 #DIV/0! 

1 412770 Расходи за компјутерске услуге 9.000 9.162 7.811 86,79 85,25 

1 412799 Расходи за остале стручне услуге-саоб инсп  8.500 7.510 8.088 95,15 107,70 

7 412799 Расходи за остале струче услуге 1.800 2.970 2.641 146,72 88,92 

1 412799 Расходи за остале ст.ус.- првост.љекар.комисија 1.200   1.542 128,50 #DIV/0! 

  4128 

Расходи за услуге одржавања јавних површинаи 

заштите животне средине 74.400 58.084 68.805 92,48 118,46 

6 412812 Расходи за услуге зимске службе 5.000     0,00 #DIV/0! 

6 412813 Расходи за услуге чишћења јавних површина 30.000 20.000 30.000 100,00 150,00 

6 412814 Расходи по основу јавне расвјете 37.000 38.084 36.641 99,03 96,21 

6 412815 Расходи по основу утрошка воде на јавним површ. 400   352 88,00   

6 412819 Расходи за остале услуге одржавања јавних површ. 2.000   1.812 90,60 #DIV/0! 

  4129 Остали непоменути расходи 58.000 30.599 54.232 93,50 177,23 

1 412921 Расходи за стручне испите запослених 2.000   1.300 65,00 #DIV/0! 

1 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз 1.000 915 636 63,60 69,51 

1 412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисије-мртв 1.500   1.362 90,80 #DIV/0! 

1 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу       #DIV/0! #DIV/0! 

1 412938 Расходи за бруто накнаде за привр.иповр.послове 1.500 435   0,00 0,00 

1 412939 Расходи за остале бруто накн. за рад ван радног одн   4.380   #DIV/0! 0,00 

1 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 3.500 2.595 3.315 94,71 127,75 

6 412943 Расходиза прославу празника, орг.пријема 4.500 4.215 4.740 105,33 112,46 

3 412959 Расходи по судским рјешењима 40.500 15.181 40.424 99,81 266,28 

1 412979 Расходи по основу осталих доприноса,јавних такси 1.000 444 444 44,40 100,00 

1 412999 Остали непоменути расходи 2.500 2.434 2.011 80,44 82,62 

                

Г   CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 388.780 335.966 388.538 99,94 115,65 

  4111 Расходи за бруто плате 59.010 51.597 58.921 99,85 114,19 

10 411110 Расходи за нето плату 35.600 33.920 35.529 99,80 104,74 

10 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 23.410 17.677 23.392 99,92 132,33 

  4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 29.150 24.302 27.958 95,91 115,04 

10 411211 Расходи за н акнаде превоза на посао и с посла 1.500 1.395 1.500 100,00 107,53 

10 411212 Расходи за накнаде коришћења личног возила 150 85 83 55,33 97,65 

10 411219 Расх за остале накнаде за превоз и смјештај 70   105 150,00 #DIV/0! 

10 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 8.150 6.451 7.342 90,09 113,81 

10 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор-суфицит       #DIV/0! #DIV/0! 
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10 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 4.400 5.720 4.400 100,00 76,92 

10 411223 Расходи за зимницу 1.320 1.200 1.320 100,00 110,00 

10 411224 Расходи за огрев 1.320 1.200 1.320 100,00 110,00 

10 411232 Расходи за јубиларне награде 1.350   1.350 100,00 #DIV/0! 

10 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 10.890 8.251 10.538 96,77 127,72 

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 5.070 5.071 4.972 98,07 98,05 

10 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 2.800 2.974 2.644 94,43 88,90 

10 412220 Расходи за услуге водовода и канализације 310 303 311 100,32 102,64 

10 412230 Расходи за комуникационе услуге 1.960 1.794 2.017 102,91 112,43 

  4123 Расходи за режијски материјал 900 909 904 100,44 99,45 

10 412310 Расходи за канцеларијски материјал 500 558 499 99,80 89,43 

  412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 50   54 108,00 #DIV/0! 

10 412330 Расходи за стручну литературу, часопиде 350 351 351 100,29 100,00 

  4125 Расходи за текуће одржавање 2.000 903 1.841 92,05 203,88 

10 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 1.800 795 1.642 91,22 206,54 

  412590 Расходи за остало текуће одржавање 200 108 199 99,50 184,26 

  4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.600 2.537 2.222 85,46 87,58 

10 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 1.000 1.440 700 70,00 48,61 

10 412612 Расх.за смјештај и храну на сл.путу у земњи 200   104 52,00 #DIV/0! 

10 412619 Остали расходи по основу сл.путовања у земљи   183 4 #DIV/0! 2,19 

10 412630 Расходи по основу утрошка горива 1.400 914 1.414 101,00 154,70 

  4127 Расходи за стручне услуге 3.910 4.061 4.303 110,05 105,96 

10 412712 Расходи за услуге платног промета 3.000 3.267 3.385 112,83 103,61 

10 412721 Расходи за осигурање возила-регистрација 370 361 365 98,65 101,11 

10 412725 Расходи за осигуранје запослених 140 194 143 102,14 73,71 

10 412762 Расходи за услуге вјештачења 400 239 410 102,50 171,55 

  4129 Остали непоменути расходи 7.700 1.290 7.614 98,88 590,23 

10 412933 Расходи бруто накнада чланова УО и НО 1.200   746 62,17 #DIV/0! 

10 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу 5.060   5.058 99,96 #DIV/0! 

10 412938 Расходи за бруто накнаде за привр.иповр.послове 100 1.020 100 100,00 9,80 

10 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 1.020 105 1.015 99,51 966,67 

10 412959 Остали расходи по судским рјешенјима 320 165 560 175,00 339,39 

10 412999 Остали непоменути расходи     135 #DIV/0! #DIV/0! 

  4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 167.000 157.486 167.743 100,44 106,51 

10 416111 Сталне новчане помоћи 71.000 63.928 72.075 101,51 112,74 
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10 416112 Додатак за туђу његу 81.000 78.035 80.653 99,57 103,35 

10 416114 Једнократне новчане помоћи 15.000 15.523 15.015 100,10 96,73 

10 416119 

Остале текуће дознаке штићениц установе соц.з 

услуге у кући и смјештај у породице       #DIV/0! #DIV/0! 

  4162 Текуће дознаке грађанима из буџета 18.000 12.601 18.033 100,18 143,11 

10 416211 Издвајања за здравствено осигурање штићеника 18.000 12.601 18.033 100,18 143,11 

  4163 Дознаке пружаоцима услуга соц.заштите 93.440 75.209 94.027 100,63 125,02 

10 416312 Дознаке пружаоцима услуга соц.заш.за помоћ у кући 13.400 17.770 13.200 98,51 74,28 

10 416313 Дознаке установама соц.заштите за смјештај штићен 66.100 57.439 66.887 101,19 116,45 

  416314 Дознаке хранитељ. породицама за смј.штићеника 13.940   13.940 100,00 #DIV/0! 

                

Д   ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 1.112.160 624.398 995.782 89,54 159,48 

  4152 Грантови у земљи 862.785 473.154 742.446 86,05 156,91 

1 415211 Текући грантови политичким организацијама 10.000 12.200 9.827 98,27 80,55 

10 415212 Текући грантови хуманитарним организацијама и удр.   9.000   #DIV/0! 0,00 

8 415213 Текући грантови спортским орг. и удружењима 125.000 91.000 125.000 100,00 137,36 

10 " Текући грантови омладинским орг. и удружењима  1.600 1.200 1.600 100,00 133,33 

10   СРД"Језеро" 2.250   2.250 100,00 #DIV/0! 

8 415214 Текући грантови вјерским организацијама и удр. 11.000 4.000 11.000 100,00 275,00 

4 415215 Текући грантови орг и удр.-Борачка орг 35.000 20.000 35.000 100,00 175,00 

10   "              "   - Удружење пензионера 8.500 7.000 8.500 100,00 121,43 

10   "              "   -Удружење родитеља са 4 и више дјеце 1.500 250 1.500 100,00 600,00 

10   "              "  -Удружење Нада-Дневни боравак дјеце 39.000 17.550 39.000 100,00 222,22 

9 415217 Текући гр. орг.у области образо.,културе - СШЦ 48.000 45.000 48.000 100,00 106,67 

9   "                                 "     ОШ Рудо 2.500 2.000 2.500 100,00 125,00 

9   "                                 "     ОШ Штрпца 2.500 3.000 2.500 100,00 83,33 

8   "                                 "     ЦКПД Просвјета 123.850 46.300 123.850 100,00 267,49 

8   "                                 "     Библиотека 8.300 4.500 8.300 100,00 184,44 

9   "                                 "     Савјет ученика СШЦ   2.000   #DIV/0! 0,00 

1 415219 Остали текући грантови у земљи- Савез градова 1.680 1.854 1.680 100,00 90,61 

10 415219 Остали текући грантови у земљи- Удр пчелара 300   300 100,00 #DIV/0! 

3 415222 Теку. гран. јавним нефин.. Субјектима-Ватрогасн 87.800 98.500 87.800 100,00 89,14 

8   "                      "               -Информативни центар 83.000 42.800 83.000 100,00 193,93 

4   "                      "               -Агенција за економски раз 89.805 60.000 89.805 100,00 149,68 

7   "                      "               -Дом здравља   5.000   #DIV/0! 0,00 

6 415229 Остали текући грантови у земљи - КП Услуга 8.000   8.000 100,00 #DIV/0! 
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1 415239 Остали кап. Грант-суфинансирање плата приправ. 20.500   20.125 98,17 #DIV/0! 

10 415230 

Остали капитални грантови -појединцима (Дом здравља, 

Рудоспорт-опр.свлач., СШЦ ауто 152.700   32.909 21,55 #DIV/0! 

                

  4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 249.375 151.244 253.336 101,59 167,50 

10 416122 Текуће помоћи породицама палих бораца,РВИ и ЦЖ 15.000 15.000 14.930 99,53 99,53 

6 416123 Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима 7.000 3.859 7.022 100,31 181,96 

6 416124 Текуће помоћи ученицима-превоз ђака 45.000 45.440 44.509 98,91 97,95 

9   Текуће помоћи  студентима 74.840 55.880 74.840 100,00 133,93 

9   Подршка пројекту интеркултурални камп Стргачина   17.176   #DIV/0! 0,00 

8 416125 Текуће помоћи спортистима       #DIV/0! #DIV/0! 

4 416126 Текуће помоћи -Елементарне непогоде 48.000 1.325 50.990 106,23 3848,30 

4 416127 Текуће дознаге грађанима -Пројекат ХЕЛП 25.035   25.035 100,00 #DIV/0! 

10 416129 Остале текуће дознаке грађанима  34.500 12.564 36.010 104,38 286,61 

                

Ђ 511 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 745.848 929.426 435.056 58,33 46,81 

        

4 511100 Издаци за изградњу и прибав. зграда и објеката   177.073 96.830 #DIV/0! 54,68 

4 511200 

Издаци за инвест. Одржавање, реконструкцију   

адаптацију зграда и објеката 624.266 694.934 59.720 9,57 8,59 

4 511200 

Издаци за инвест. Одржавање, реконструкцију   

адаптацију зграда и објеката-Суфицит       #DIV/0! #DIV/0! 

4 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 48.200 57.209 200.416 415,80 350,32 

4 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме       #DIV/0! #DIV/0! 

4 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 73.382   78.090 106,42 #DIV/0! 

4 513100 Издаци за прибављање земљишта   210   #DIV/0! 0,00 

                

Е 611 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 616.000 1.442.900 585.600 95,06 40,58 

4 611200 Издаци за учешће у капиталу 2.000 12.000 2.000 100,00 16,67 

4 611458 

Издаци за зајмове дате физичким лицима и домаћин. 

Из ср. суфицита 2010.г и  редовних ср. 2011 120.000 1.095.000 120.000 100,00 10,96 

4 611458 

Издаци за зајмове дате физичким лицима и домаћин. 

Из средстава револвинг фонда 494.000 335.900 463.600 93,85 138,02 

ж   Буџетска резерва 29.150 34.496   0,00 0,00 

    УКУПНИ БУЏ. ИЗДАЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж) 4.193.678 4.535.950 3.670.704 87,53 80,92 
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Економска класификација      

        

       БУЏЕТ  ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2011.ГОДИНУ      

        

1 2 3 4 5 6 7  

  Број   РЕБАЛАНС Остварено Остварено ИНДЕКС  

  конта П О З И Ц И Ј А 2011 
01.01.-

31.12.10 
01.01.-

31.12.11 6\4  

               

1   I  П Р И Х О Д И  И  Д О Б И Т Ц И  И П Р И Л И В И  4.193.678 4.302.009 4.087.102 97,46  

                         (А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е)          

               

2 710000 А. Порески приходи 1.833.180 1.558.909 1.941.449 105,91  

3 711000 Порези на доходак и добит предузећа 0 0 0 #DIV/0!  

4 711100 Порези на доходак       #DIV/0!  

5 711200 Порези на добит предузећа       #DIV/0!  

6 711300 Порези на приходе капиталних добитака       #DIV/0!  

7 712000 Доприноси за социјално осигурање       #DIV/0!  

    Порези на лична примања и приходе од самосталне          

8 713000 дјелатности 166.600 94.144 174.691 104,86  

9 714000 Порези на имовину 42.000 40.024 50.546 120,35  

10 715000 Порези на промет производа и услуга 24.580 8.822 26.146 106,37  

11 715100 Порези на промет производа   15.880 8.727 17.465 109,98  

12 715200 Порези на промет услуга 8.700 95 8.681 99,78  

13 715300 Акцизе       #DIV/0!  

14 717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1.600.000 1.415.919 1.690.066 105,63  

15 719000 Остали порези       #DIV/0!  

               

16 720000 Б. Непорески приходи 1.276.700 1.766.232 1.323.368 103,66  

    Приходи од предузетничких активнисти, имовине и           

17 721000 приходи од позитивних курсних разлика 6.150 134.176 119.384 1.941,20  

    Приходи од нефинансијских јавних предузећа и           

18 721100 финансијских јавних институција       #DIV/0!  

19 721200 Остали приходи од имовине       #DIV/0!  

20 721300 Приходи од камата на готовину и гот.еквиваленте 6.150 16.710 7.502 121,98  

21 721400 Накнаде примљене од позајмица и учешћа у капиталу       #DIV/0!  
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22 721500 Приходи од камата на дате зајмове   117.458 111.882 #DIV/0!  

23 721600 Приходи по основу позитивних курсних разлика   8   #DIV/0!  

24 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 1.250.050 1.630.553 1.183.730 94,69  

25 722100 Административне таксе 24.000 22.012 23.528 98,03  

26 722200 Судске таксе       #DIV/0!  

27 722300 Комуналне таксе 21.100 17.287 19.094 90,49  

28 722400 Накнаде по разним основама 1.197.300 1.584.153 1.133.206 94,65  

29 722500 Приходи од пружања јавних услуга 7.650 7.101 7.902 103,29  

30 723000 Новчане казне 500 300 1.150 230,00  

31 729000 Остали непорески приходи 20.000 1.203 19.104 95,52  

               

32 730000 B- Грантови 46.020 5.009 200.554 435,80  

33 731100 Грантови  из иностранства 46.020 9 188.404 409,40  

34 731200 Грантови у земљи   5.000 12.150 #DIV/0!  

               

35   Г.Примици за нефинансијску имовину 2.090 526.090 2.090 100,00  

36 813000 Примици за непроизведену сталну имовину 2.090 0 2.090 100,00  

37 813100 Примици за земљиште 2.090   2.090 100,00  

38 811000 Примици за нефинансијску имовину 0 526.090 0 #DIV/0!  

39 811100 Приливи од продаје сталних средстава   318.771   #DIV/0!  

40 811200 Приливи од продаје државних робних резерви   207.319   #DIV/0!  

41 811300 Капиталне помоћи од невладиних извора       #DIV/0!  

42 811900 Остали капитални добици       #DIV/0!  

               

43 781000 Д.Трансфери изм.буџетских јединица разл.н вл. 98.000 125.915 123.490 126,01  

44 781300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 98.000 125.915 123.490 126,01  

               

45 911000 Ђ.Примици од финансијске имовине 494.000 319.854 496.151 100,44  

46 911200 Примици за акције и учешћа у капиталу 2.000   2.000 100,00  

47 911400 Примици од наплате датих зајмова 492.000 319.854 494.151 100,44  

               

48 391111 E. СРЕДСТВА СУФИЦИТА 2010.ГОДИНЕ 443.688     0,00  
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49   БУЏЕТСКА IZDACI   (А+Б+В) 4.193.678 4.535.950 3.670.704 87,53  

    II  Р А С Х О Д И   П О   Е К О Н О М С К И М          

    К А Т Е Г О Р И Ј А М А           

47 410000 А. ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 2.831.830 2.163.624 2.650.048 93,58  

48 411000    Расходи за лична примања 972.360 885.485 962.585 98,99  

49 411100 Расходи за бруто плате 715.410 621.912 711.627 99,47  

50 411200 Расходи за бруто накнаде и остала лична примања 256.950 263.573 250.958 97,67  

51 412000    Расходи по основу коришћења роба и услига 439.720 373.949 411.878 93,67  

52 412200 Расходи по основу утрошка енергије,комуналних,          

    комуникацијских и транспортних услуга 60.010 52.017 61.597 102,64  

53 412300 Расходи за режијски материјал 16.500 14.299 15.270 92,55  

54 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 500 160 140 28,00  

55 412500 Расходи за текуће одржавање 34.000 44.981 14.771 43,44  

56 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 21.400 28.004 20.503 95,81  

57 412700 Расходи за стручне услуге 39.910 36.119 41.796 104,73  

58 412800 Расходи за одрж.јавних повр.и заштите животне сред. 74.400 58.084 68.805 92,48  

59 412900 Остали непоменути расходи 193.000 140.285 188.996 97,93  

60 415000    Грантови 862.785 473.154 742.446 86,05  

61 415200 Грантови у земљи 862.785 473.154 742.446 86,05  

62 416000    Дознаке на име социјалне зашт. које се испл. из буџ. 527.815 396.540 533.139 101,01  

63 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 416.375 308.730 421.079 101,13  

64 416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног ос. 18.000 12.601 18.033 100,18  

65 416300 Дознаке пржаоцима услига социјалне зажтите из буџета 93.440 75.209 94.027 100,63  

66   Буџетска резерва 29.150 34.496   0,00  

               

67 510000 Б. ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 745.848 929.426 435.056 58,33  

68 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката   177.073 96.830 #DIV/0!  

69 511200 Издаци за инвестиционо одрж.рек.и адапт.зграда и обј. 624.266 694.934 59.720 9,57  

70 511200 Издаци за инвестиционо одрж.рек.и адапт. и обј.-суфицит       #DIV/0!  

71 511300 Издаци за набавку  опреме 48.200 57.209 200.416 415,80  

72 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 73.382   78.090 106,42  

  513100 Издаци за прибављање земљишта   210   #DIV/0!  

               

72 610000 В.ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 616.000 1.442.900 585.600 95,06  

73 611200 Издаци за акције и учешће у капиталу 2.000 12.000 2.000 100,00  

74 611458 Издаци за зајмове датим физ.лицима и домаћинствима 614.000 1.430.900 583.600 95,05  
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА ПЕРИОД 01.01.2011-
31.12.2011.ГОДИНЕ  

  

ФУНКЦИНАЛНА  КЛАСИФИКАЦИЈА  

     

     

     

Функција                          опис Извршено 2011 Извршено 2010  

  Укупни расходи(збир функција) 3670704 4535951  

1 Опште јавне услуге 1.172.076 1.186.652  

2 Одбрана      

3 Јавни ред и сигурност 128.364 124.336  

4 Ркономски послови 1.214.101 2.371.196  

5 Заштита животне средине 37.385 22.500  

6 Стамбени и заједничко послови 111.610 79.182  

7 Здравство 2.641 6.857  

8 Рекреација,култура и религија 351.150 191.719  

9 Образовање 127.840 152.890  

10 Социјална заштита 525.537 400.619  
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06...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја o раду Средњошколског центра Рудо за 2011. 

годину, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Средњошколског центра 

Рудо за 2011. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Средњошколског 

центра Рудо за 2011. годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-61-49/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

 

07...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја o раду КП „Услуга“ а.д. Рудо за 2011. годину, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду КП „Услуга“ а.д. Рудо за 

2011. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду КП „Услуга“ а.д. Рудо 

за 2011. годину. 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном   гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-37-46/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

08...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја o раду ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо за 

2011. годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо за 2011. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо за 2011. годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном   гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-50-48/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

09...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја o раду Општинске борачке организације Рудо 

за 2011. годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке 

организације Рудо за 2011. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Општинске борачке 

организације Рудо за 2011. годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном   гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-13-47/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

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

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја цивилне заштите о активностима на 

отклањању последица елементарних непогода-снијежних 

падавина у периоду јануар-фебруар 2012.године, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја цивилне заштите о 

активностима на отклањању последица елементарних 

непогода-снијежних падавина у периоду јануар-

фебруар 2012.године 
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Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај цивилне заштите о 

активностима на отклањању последица елементарних 

непогода-снијежних падавина у периоду јануар-фебруар 

2012.године. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-81-55/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

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

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја o раду Установе за управљање спортским 

објектима „Рудоспорт“ Рудо за 2011. годину, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.04.2012. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Установе за управљање 

спортским објектима „Рудоспорт“ Рудо за 2011. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Установе за 

управљање спортским објектима „Рудоспорт“ Рудо за 

2011. годину. 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине Рудо“. 

  

 

Број:01-66-42/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

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

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја o раду Општинске развојне агенције Рудо за 

2011. годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Општинске развојне 

агенције Рудо за 2011. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Општинске развојне 

агенције Рудо за 2011. годину. 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном    гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-018-44/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

13...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Информације о јавном реду и миру на подручју општине 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о јавном реду и миру на 

подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о јавном реду и миру на 

подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-21-51/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

14...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Информације о раду сталних радних тијела Скупштине 

општине Рудо за 2011.годину, Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду сталних радних тијела 

Скупштине општине Рудо за 2011.годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о раду сталних радних 

тијела Скупштине општине Рудо за 2011.годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-13-52/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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15...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја о извршењу Плана капиталних инвестиција за 

2011.годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу Плана капиталних 

инвестиција за 2011.годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о извршењу Плана 

капиталних инвестиција за 2011.годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-401-53/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

16...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја o раду ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 

2011. годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центра за социјални 

рад Рудо за 2011. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ Центра за 

социјални рад Рудо за 2011. годину. 

  

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-53-43/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

17...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Информације о плану рада ШГ „Панос“ Вишеград за 

2012.годину и стању шума на територији општине Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о плану рада ШГ „Панос“ 

Вишеград за 2012.годину и стању шума на територији 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о плану рада ШГ „Панос“ 

Вишеград за 2012.годину и стању шума на територији 

општине Рудо. 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном   гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-332-54/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

18...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 26.04.2012. године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о предузетим активностима 

на сузбијању риболова у вријеме мријеста рибе и 

недозвољеног риболова 

 

 Усваја се Информације о предузетим 

активностима на сузбијању риболова у вријеме мријеста 

рибе и недозвољеног риболова 

. 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном   гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-13-57/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

19...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Информације о реализацији одлука и закључака СО-е 

Рудо са 28,29,30,31,32,33 и 34 редовне сједнице, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о реализацији одлука и 

закључака СО-е Рудо са 28,29,30,31,32,33 и 34 редовне 

сједнице 
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Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о реализацији одлука и 

закључака СО-е Рудо са 28,29,30,31,32,33 и 34 редовне 

сједнице. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном   гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-13-50/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

20...............................................................................  
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Информације о активностима на изградњи Регионалне 

санитарне депоније за регију Фоча, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 26.04.2012. године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о активностима на изградњи 

Регионалне санитарне депоније за регију Фоча 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о активностима на 

изградњи Регионалне санитарне депоније за регију Фоча. 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном  гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-13-56/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

        

21...............................................................................   
 На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја o раду ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо за 2011. годину, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.04.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека 

„Просвјета“ Рудо за 2011. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“Рудо за 2011. годину. 

 

 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном   гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-62-45/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

      

22...............................................................................          
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), разматрајући 

приједлог Плана уписа ученика у Средњошколском 

центру Рудо за школску 2011/2012. годину, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.04.2012. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на приједлог Плана  уписа 

ученика у Средњошколском центру Рудо за школску 

2011/2012. годину 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на приједлог План уписа 

ученика у Средњошкoлском центру Рудо за школску 

2011/2012. годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а   

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-61-41/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

1. Одлука о техничким параметрима за изградњу 

објекатаза које није потребно прибављање 

одобрења за грађење 

2. Одлука о висини накнаде за технички преглед 

објеката 

3. Oдлука о прихватању Споразума о чланству 

општине Рудо у Савезу општина и градова 

Републике Српске  

4. Одлука о усвајању Програма обављања 
комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње у 2012.години 

5. Одлука о усвајању годишњег обрачуна буџета 

општине Рудо за период 01.01.2011. до 

31.12.2011. године, 

6. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

Средњошколског центра Рудо за 2011. годину 

7. Закључак о усвајању Извјештаја о раду КП 

„Услуга“ а.д. Рудо за 2011. годину 

8. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ ДЗ 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо за 2011. годину 

9. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

Општинске борачке организације Рудо за 2011. 

годину 

10. Закључак о усвајању Извјештаја цивилне заштите 

о активностима на отклањању последица 

елементарних непогода-снијежних падавина у 

периоду јануар-фебруар 2012.године 

11. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Установе 

за управљање спортским објектима „Рудоспорт“ 

Рудо за 2011. год. 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

Општинске развојне агенције Рудо за 2011. 

годину 

13. Закључак о усвајању Информације о јавном реду 

и миру на подручју општине Рудо 

14. Закључак о усвајању Информације о раду сталних 

радних тијела Скупштине општине Рудо за 

2011.годину 

15. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу 

Плана капиталних инвестиција за 2011.годину 

16. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центра 

за социјални рад Рудо за 2011. годину 

17. Закључак о усвајању Информације о плану рада 

ШГ „Панос“ Вишеград за 2012.годину и стању 

шума на територији општине Рудо 

18. Закључак о усвајању Информације о предузетим 

активностима на сузбијању риболова у вријеме 

мријеста рибе и недозвољеног риболова 

19. Закључак о усвајању Информације о реализацији 

одлука и закључака СО-е Рудо са 

28,29,30,31,32,33 и 34 редовне сједнице 

20. Закључак о усвајању Информације о 

активностима на изградњи Регионалне санитарне 

депоније за регију Фоча 

21. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ 

Народна библиотека „Просвјета“ Рудо за 2011. 

годину 

22. Закључак о давању сагласности на приједлог 

Плана  уписа ученика у Средњошколском центру 

Рудо за школску 2011/2012. годину 

 


