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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVII Рудо, 25. април  2013. године Број 7 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 

 

01............................................................................................... ............................................................................ 

 

 

На  основу члана 45. 46. 47 и 48. Закона о буџетском систему Републике Српске   (“Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12), члана 62. Правилника о финансијском извјештавању за 

кориснике прихода буџета републике, општина, градова и фондова (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 16/11 и 126/11) и члана 34. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

број 5/13-пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 18.04.2013. 

године,  д о н и ј е л а  ј е  

 

 

О Д  Л У К У 

о усвајању годишњег обрачуна буџета општине Рудо 

за период 01.01.2012 до 31.12.2012.године 

 

Члан 1. 

 

 Годишњим обрачуном буџета општине Рудо за 2012.годину утврђени су: 

 -укупно остварени приходи и примици.....................................4.196.320 КМ 

 -укупно извршени расходи и издаци .........................................3.442.493 КМ 

 

Члан 2. 

 

 Остварени суфицит у 2012.години износи 254.615 КМ 

 

Члан  3. 

 

 Остварени приходи и примици и извршени расходи и издаци буџета исказани су у Извјештају 

о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.2012-31.12.2012.године по организационој, 

економској и функционалној класификацији буџетских средстава и буџетских издатака и чине 

саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

 

Број:01-022-32/13.                                                                

Датум:18.04.2013.год.                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                Скупштина општине  Рудо                                    

                                                                                                                        Велибор Ћировић с.р.
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  ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  РУДО  ЗА  2012  ГОДИНУ     

        

 ОРГАНИЗАЦИОНА  КЛАСИФИКАЦИЈА  
 

     

  ИЗВРШЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМИТАКА ЗА 2012 год.      

Редни Конто ОПИС РЕБАЛАНС Остварено Оствар. Индекс Индекс 

број   2012 31.12.2011 31.12.2012 6/4 6⁄5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

А 71 Приходи од пореза (1+2+3+4+5+6) 1.903.427 1.941.449 1.970.952 103,55 101,52 

        

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     

2 713 Порез на ЛП приходе од само.дјелат. 166.250 174.691 175.721 105,70 100,59 

 7131 Порез на плату 166.250 174.691 175.721 105,70 100,59 

 713111 Порез на приходе од самосталне дјелатности 11.000 11.685 12.163 110,57 104,09 

 713112 Порез на приходе од сам. дјел у паушал. износу   340 49 #DIV/0! 14,41 

 713113 Порез на лична примања 155.000 162.407 163.465 105,46 100,65 

 713114 Порез на лична прим. лица која обављ само.дј  250 259 44 17,60 16,99 

3 714 Порез на имовину-Порез на непокретност  52.000 50.546 53.687 #REF! 103,24 

 7141 Порез на имовину 52.000 17.896 52.722 101,39 294,60 

 714111 Порез на имовину 5.000 17.896 2.620 52,40 14,64 

 714112 Порез на непокретност 47.000  50.102 106,60 #DIV/0! 

 7142 Порез на наслеђе и поклон 0 4.163 0 #DIV/0! 0,00 

 714211 Порез на наслеђе и поклон  4.163  #DIV/0! 0,00 

 7143 Порез на финанс и капиталне трансакције 0 28.487 965 #DIV/0! 3,39 

 714311 Порез на пренос непокретности и права  28.487 965 #DIV/0! 3,39 

4 715 Порез на промет производа и услуга 5.177 26.146 3.013 58,20 11,52 
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 7151 Порез на промет производа 5.177 17.465 3.009 58,12 17,23 

 715111 Општи порез на промет по општој стопи  1.222  #DIV/0! 0,00 

 715112 Општи порез на промет по нижој стопи 5.107 16.103 2.972 58,19 18,46 

 715113 Општи порез на промет деривата нафте 50 117 14 28,00 11,97 

 715114 Општи порез на промет дуванске прерађевине   1 #DIV/0! #DIV/0! 

 715115 Општи порез на промет алкохолних пића 10 21 20 200,00 95,24 

 715116 Општи порез на промет кафе 10 2 2 20,00 100,00 

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

 7152 Порез на промет услуга 0 8.681 4 #DIV/0! 0,05 

 715211 Општи порез на промет услуга по општој стопи  8.681 4 #DIV/0! 0,05 

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

5 717 Индиректни порези дозначени од УИО 1.680.000 1.690.066 1.738.531 103,48 102,87 

 7171 Индиректни порези дозначени од УИО 1.680.000 1.690.066 1.738.531 103,48 102,87 

 717111 Индиректни порези дозначени од УИО 1.680.000 1.668.030 1.735.681 103,31 104,06 

 717112 Индиректни порези дозначени од УИО-поравњање 22.036 2.850   

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) 1.462.150 1.323.368 1.462.165 100,00 110,49 

        

1 721 Приходи од фин. и нефин. имовине и 

 позитивних курсних разлика 

150 119.384 173.131 115420,67 145,02 

 7213 Приходи од камата на готовину и готов.еквивал. 150 7.502 1.915 1276,67 25,53 

 721311 Прих.од камата на новч.сред.на редов. Трезор. рач.  662   

 721312 Прих.од камата на новч.сред.на намјенск. трез. рач.  1.253   

 721317 Прих.од камата на новч.сред.на редов.рач. 150 1.484  0,00 0,00 

 721327 Приџ.од камата на орочена нов.ср. редов.рач  6.018  #DIV/0! 0,00 

 7215 Приходи од камата за дате зајмове 0 111.882 171.216 #DIV/0! 153,03 

 721579 Приходи од камата на дате зајмове   111.882 171.216 #DIV/0! 153,03 
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 7216 Приходи по основу позитивних курсних разлик 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

 721619 Приходи по основу позитивних курсних разлик    #DIV/0! #DIV/0! 

2 722 Накнаде и таксе и прих. од пру.јав.ус. 1.412.500 1.183.730 1.223.502 86,62 103,36 

 7221 Административне таксе 25.000 23.528 36.469 145,88 155,00 

 722121 Општинске административне таксе 25.000 23.528 36.469 145,88 155,00 

 7223 Комуналне таксе 21.100 19.094 18.052 85,55 94,54 

 722312  Комуналне таксе на фирму 21.000 18.994 17.952 85,49 94,51 

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

 7224 Накнаде по разним основама 1.319.400 1.133.206 1.114.434 84,47 98,34 

 722411 Накнаде за уређење грађ. земљишта 5.000 4.432 1.726 34,52 38,94 

 722412 Накнаде за коришћење грађ.земљишта 10.000 11.387 12.165 121,65 106,83 

 722424 Накнаде за кориштење минералних сир. 50 84 4.672 9344,00 5.561,90 

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

 722435 Накнаде од прод.шум.дрв.сортимен. 86.000 45.513 115.266 134,03 253,26 

 722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдј. 300 262 305 101,67 116,41 

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

 722444 Накнада за употребљену воду    #DIV/0! #DIV/0! 

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

 722446 Нак.за заштиту вода коју плаћају вл. тран. ср 7.000 7.686 7.573 108,19 98,53 

 722447 Накнада за испуштанје отпадних вода 2.000 1.621 1.959 97,95 120,85 

 722448 Нак.за искориштену воду за произ. ел.енергије 50 60 75 150,00 125,00 

 722461 Накнада за коришћење добара од општег инт 7.000 5.150 6.371 91,01 123,71 

 722463 Накнада за извађени материјал  450 1.125  250,00 

 722464 накнада за воде за узгој рибе   192   

 722467 Средства за фин. Мјера заштите од пожара 2.000 1.931 1.527 76,35 79,08 

 722468 Накн. за кориш.приро. ресурса за произ.ел енер 1.200.000 1.054.630 961.478 80,12 91,17 

 7225 Приходи од пружања јавних услуга 47.000 7.902 54.547 116,06 690,29 

 722521 Властити приходи општине 7.000 6.584 5.173 73,90 78,57 

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

 722591 Властити приходи буџетских корисника 40.000   0,00 #DIV/0! 
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 722591 Властити приходи СШЦ   6.730   

 722591 Властити приходи Библиотека   480   

 722591 Властити приходи Агенција   690   

 722591 Властити приходи ЦКПД Просвјета   18.382   

 722591 Властити приходи Центар за соц.рад  1.298 23.092   

        

3 723 Новчане казне 500 1.150 50 10,00 4,35 

 7231 Одузета имов.кор.из сред.до.про.одуз.пред. 500 1.150 50 10,00 4,35 

 723121 Нов.казне за прекршаје и одузета имов.корист 500 1.150 50 10,00 4,35 

4 729 Остали непорески приходи 49.000 19.104 65.482 133,64 342,77 

 7291 Остали  непорески приходи 49.000 19.104 65.482 133,64 342,77 

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

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

 729124 Остали општински непорески приходи 49.000 19.104 65.482 133,64 342,77 

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

        

В 73 Грантови 35.000 200.554 48.097 137,42 23,98 

        

 731 Грантови 35.000 200.554 48.097 137,42 23,98 

 7311 Грантови из иностранства 0 188.404 0 #DIV/0! 0,00 

 731111 Текући грантови из иностранства  6.015  #DIV/0! 0,00 

 731129 Текући грантови из иностранства (Екол.двоглед)  182.389    

 7312 Грантови у земљи 35.000 12.150 48.097 137,42 395,86 

 731211 Текући грантови од правних лица  1.000    

 731219 Остали текући  грантови (еколошки двоглед) 35.000  30.097 85,99 #DIV/0! 

 731219 Остали текући  грантови Библиотека   8.000   

 731219 Остали текући  грантови Агенција   3.000   

 731219 Остали текући  грантови ЦКПД Просвјета   3.000   

 731229 Остали капитални грантови општине  11.150    

 731229 Остали капитални  грантови Библиотека   1.000   
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 731229 Остали капитални  грантови Рудоспорт   3.000   

        

Г 78 Трансфери између буџетских јединица 175.800 123.490 210.020 119,47 170,07 

        

1 781 Трансфери између буџ јединица разл.нивоа в 175.800 123.490 210.020 119,47 170,07 

 7813 Трансфери јединицама локалне самоуправе 175.800 123.490 210.020 119,47 170,07 

 781311 Трансфери јед. лок.самоуправе за подр буџету 60.000 122.840 63.660 106,10 51,82 

 781312 Трансфери јед.лок.сам.за пројекте водопривреде  19.107   

 781314 Трансфери јед.лок.сам.за пројекте туризма 3.000     

 781315 Трансфери јед.лпк.сам.за пројекте из обл.културе 3.150     

 781316 Трансфери јед.лок.сам.за социјалну заштиту 89.650  97.253   

 781319 Остали трансфери јединицама локалне самоуп 20.000 650 30.000 150,00 4.615,38 

        

Д 81 Примици за нефинансијску имовину 0 2.090 0 #DIV/0! 0,00 

        

 811 Примици за нефинансијску имовину 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

 8111 Примици за зграде и објекте 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

 811125 Примици за спортско рекреативне објекте    #DIV/0! #DIV/0! 

 8112 Примици за постројења и опрему 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

 811211 Примици за моторна возила    #DIV/0! #DIV/0! 

 811216 Примици за пловна возила    #DIV/0! #DIV/0! 

        

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

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

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

        

Ђ 91 Примици од финансијске имовине 500.000 496.151 505.086 101,02 101,80 

        

 911 Примици од финансијске им овине 500.000 496.151 505.086 101,02 101,80 

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



 

“Службени гласник  општине Рудо”  број   7/13                                                      Страна 

 

7 

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

 9114 Примици од наплате датих зајмова 500.000 494.151 505.086 101,02 102,21 

 911458 Примици од наплате зајмова 500.000 494.151 505.086 101,02 102,21 

        

  ПРИХОДИ  (А+Б+В+Г) 3.576.377 3.588.861 3.691.234 103,21 102,85 

  ПРИМИЦИ (Д) 0 2.090 0 #DIV/0! 0,00 

  ПРИМИЦИ (Ђ) 500.000 496.151 505.086 101,02 101,80 

  ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ) 4.076.377 4.087.102 4.196.320 102,94 102,67 

        

Е  Средства суфицита 2010.године 120.000   0,00 #DIV/0! 

  Средства суфицита 2011.године 406.623,00     

  УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ 4.603.000 4.087.102 4.196.320 91,16 102,67 

 
 
 

  ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА  ЗА 2012. год      

        

функ Конто ОПИС Ребаланс Извршење Изврш Индекс Индекс 

ција   2012 31.12.2011 31.12.2012 6/4 6⁄5 

1 2 3    7 8 

        

A 0 080 110 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 154.720 127.670 150.349 97,17 117,76 

        

 4121 Расходи по основу закупа 500 0 326 65,20 #DIV/0! 

 412112 Закуп за потребе изборне комисије 500  326 65,20 #DIV/0! 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

1.000 0 715 71,50 #DIV/0! 

 412249 Трошкови превоза 1.000  715 71,50 #DIV/0! 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 600 520 156 26,00 30,00 

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

1 412613 Расходи по основу јавног превоза 600 520 156 26,00 30,00 

 4129 Остали расходи  152.620 127.150 149.152 97,73 117,30 

1 412922 Котизација 900   0,00 #DIV/0! 

1 412934 Расходи за бруто накнаде чл.комисија и радних тиј. 6.000 6.186 3.752 62,53 60,65 
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1 412934 Расходи за бруто накнаде - изборна комисија 12.500 5.732 12.425 99,40 216,77 

1 412935 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима 115.000 114.512 113.526 98,72 99,14 

1 412938 Расходи за бруто накнаде за приврем.и поврем.послове 2.720  3.677 135,18  

1 412939 Расходи за бруто накнаде - бирачки одбори 15.500  15.772 101,75 #DIV/0! 

1 412999 Остали непоменути расходи  720  #DIV/0! 0,00 

        

 0 080 190 ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА      

        

Б 0 080 200 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 9.800 0 2.105 21,48 #DIV/0! 

        

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

3.000 0 2.105 70,17 #DIV/0! 

1 412211 Трошкови електричне енергије 3.000  2.105 70,17 #DIV/0! 

 4129 Остали непоменути расходи 6.800 0 0 0,00 #DIV/0! 

1 412939 Расходи за остале бруто накнаде МЗ 4.800   0,00 #DIV/0! 

1 412999 Остали непоменути расходи 2.000   0,00 #DIV/0! 

        

В 0 080 130 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 3.430.005 2.671.741 2.257.554 65,82 84,50 

        

 4111 Расходи за бруто плате 700.872 652.706 650.810 92,86 99,71 

1 411111 Расходи за нето плату 425.367 394.111 391.414 92,02 99,32 

1 411112 Расходи за нето плату приправника  3.355  #DIV/0! 0,00 

1 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 275.505 255.240 259.396 94,15 101,63 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 267.690 223.000 224.793 83,98 100,80 

1 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 9.000 8.043 7.734 85,93 96,16 

1 411212 Расходи за накнаде коришћења личног возила 2.000 1.607 1.660 83,00 103,30 

1 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 77.330 63.079 59.080 76,40 93,66 

1 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 42.180 38.850 37.740 89,47 97,14 

1 411223 Расходи за зимницу 12.540 11.550 10.890 86,84 94,29 

1 411224 Расходи за огрев 12.540 11.550 11.220 89,47 97,14 

1 411231 Расходи за отпремнине 1.900  1.878 98,84  

1 411232 Расходи за јубиларне награде 3.200 1.100 2.989 93,41 271,73 

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 8.000 2.783 9.555 119,44 343,33 

1 411249 Oстала лична примања 200 220 240 120,00 109,09 

1 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 97.300 83.718 81.307 83,56 97,12 
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 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

65.740 56.625 63.987 97,33 113,00 

1 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 8.000 8.703 6.759 84,49 77,66 

1 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 600 550 535 89,17 97,27 

1 412216 Расходи по основу утрошка лож-уља 16.640 15.040 16.640 100,00 110,64 

1 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 3.000 2.679 2.577 85,90 96,19 

5 412223 Расходи за услуге дератизације, кафилерије 8.500 7.385 5.920 69,65 80,16 

1 412230 Расходи за комуникационе услуге 26.000 19.320 28.039 107,84 145,13 

6 412241 Расходи за услуге превоза - штампа 3.000 2.948 2.948 98,27 100,00 

 412249 Расходи за остале услуге превоза   569   

 4123 Расходи за режијски материјал 17.300 14.366 15.052 87,01 104,78 

1 412310 Расходи за канцеларијски материјал 12.000 10.994 10.410 86,75 94,69 

1 412320 Расходи за остал. материјал за одржавање чистоће 1.000 636 690 69,00 108,49 

1 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 2.500 1.237 2.651 106,04 214,31 

1 412390 Расходи за остали режијски материјал 1.800 1.499 1.301 72,28 86,79 

 4124 Расходи за материјал за посебне намјене 2.000 140 1.340 67,00 957,14 

3 412443 Расходи за материјал за потребе цивилне заштите 2.000 140 1.340 67,00 957,14 

 4125 Расходи за текуће одржавање 58.000 12.930 56.743 97,83 438,85 

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

6 412520 Расходи за текуће одржавање осталих објеката 50.000 5.586 50.698 101,40 907,59 

1 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 8.000 7.344 6.045 75,56 82,31 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 17.400 17.761 12.204 70,14 68,71 

1 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 4.000 3.709 1.996 49,90 53,82 

1 412612 Расходи по основу смјештаја и хране на сл.путовањима 2.500 3.073 415 16,60 13,50 

1 412613 Расходи по основу јавног превоза на сл.путовањима 400 179 2 0,50 1,12 

1 412621 Расходи по основу дневница у иностранству 500   0,00 #DIV/0! 

1 412630 Расходи по основу утрошка горива 10.000 10.800 9.791 97,91 90,66 

 4127 Расходи за стручне услуге 53.930 37.493 42.760 79,29 114,05 

1 412712 Расходи за услуге платног промета 3.500 3.350 5.281 150,89 157,64 

1 412721 Расходи за осигурање возила - регистрација 3.500 3.390 4.048 115,66 119,41 

1 412725 Расходи за осигурање запослених 1.230 1.440 1.224 99,51 85,00 

1 412731 Расходи за услуге штампања, увезивања 1.000 471 116 11,60 24,63 

1 412732 Расходи за услуге објављивања тендера, огласа  7.000 3.359 3.111 44,44 92,62 

 412735 Расходи за услуге рекламе и пропаганде  4.065    

 412739 расходи за услуге информисања-сајт општине 4.500     

 412741 Расходи за услзге ревизије 9.800  5.867   

1 412753 Расходи за услуге превођења 700 1.336 652 93,14 48,80 
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1 412770 Расходи за компјутерске услуге 8.000 7.811 6.069 75,86 77,70 

1 412799 Расходи за остале стручне услуге - саоб. инсп.  8.500 8.088 7.680 90,35 94,96 

7 412799 Расходи за остале струче услуге 5.000 2.641 4.533 90,66 171,64 

1 412799 Расходи за остале ст.ус.- првост.љекарска комисија 1.200 1.542 4.179 348,25 271,01 

 4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина 
и заштите животне средине 

94.500 68.805 93.355 98,79 135,68 

6 412812 Расходи за услуге зимске службе 30.000  29.395 97,98 #DIV/0! 

6 412813 Расходи за услуге чишћења јавних површина 20.000 30.000 20.000 100,00 66,67 

6 412814 Расходи по основу јавне расвјете 42.000 36.641 41.754 99,41 113,95 

6 412815 Расходи по основу утрошка воде на јавним површ. 500 352 204 40,80 57,95 

6 412819 Расходи за остале услуге одржавања јавних површ. 2.000 1.812 2.002 100,10 110,49 

 4129 Остали непоменути расходи 19.762 55.912 28.920 146,34 51,72 

1 412921 Расходи за стручне испите запослених 150 1.300 150 100,00 11,54 

1 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз 1.500 636 590 39,33 92,77 

1 412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисије - мртв. 3.000 1.362 4.360 145,33 320,12 

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

1 412938 Расходи за бруто накнаде за привр.и повр.послове    #DIV/0! #DIV/0! 

1 412939 Расходи за остале бруто накн. за рад ван радног односа    #DIV/0! #DIV/0! 

1 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 3.500 3.315 3.418 97,66 103,11 

6 412943 Расходи за прославу празника, орг.пријема 4.500 4.740 6.270 139,33 132,28 

3 412959 Расходи по судским рјешењима 2.000 40.424 9.111 455,55 22,54 

1 412979 Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси 500 444 408 81,60 91,89 

1 412992 Расходи по основу чланарина - Савез градова 1.700 1.680 1.673 98,41 99,58 

1 412999 Остали непоменути расходи 2.912 2.011 2.940 100,96 146,20 

        

 4141 Субвенције 131.500 0 44.037 33,49 #DIV/0! 

 414141 Субвенције непроф.субјектима из области пољопривреде 131.500  44.037 33,49 #DIV/0! 

        

 4152 Грантови у земљи 335.000 237.886 241.779 72,17 101,64 

1 415211 Текући грантови политичким организацијама 12.000 9.827 11.362 94,68 115,62 

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

10 415213 Текући грантови омладинским орг. и удружењима   1.600  #DIV/0! 0,00 

10 415213 СРД "Језеро" 2.000 2.250 2.000 100,00 88,89 

8 415214 Текући грантови вјерским организацијама и удр. 15.000 11.000 15.000 100,00 136,36 

4 415215 Текући грантови орг и удр.-Борачка организација 38.000 35.000 38.000 100,00 108,57 

      #DIV/0! #DIV/0! 

10 415215 Удружења     - Удружење пензионера 10.000 8.500 9.600 96,00 112,94 
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10 415215 "              "   -Удружење родитеља са 4 и више дјеце 2.000 1.500 2.000 100,00 133,33 

 415215 Удружење "Нада" -редовна дјелатност 4.000  4.000 100,00  

10 415215 "              "   -Удружење Нада - Дневни боравак дјеце 38.500 39.000 38.500 100,00 1.540,00 

 415215 Удружење мултиплекссклерозе Са-Романијске регије 500  500 100,00  

 415215 Међуопштинска организација слијепих Вишеград 500  500 100,00  

9 415217 "                                 "     ОШ Рудо 3.000 2.500 3.000 100,00 120,00 

9  "                                 "     ОШ Штрпца 3.000 2.500 3.000 100,00 #DIV/0! 

9 415217 Српско културно и просвјетно др."Просвјета" Рудо    #DIV/0! #DIV/0! 

10 415219 Савез логораша РС-Регионално уд. Вишеград 500  500 100,00 0,60 

10 415219 Остали текући грантови-Удружење пчелара  300    

8 415222 "                      "               -Информативни центар 83.000 83.000 83.000 100,00 #REF! 

7 415229 Остали текући грантови у земњи-заштита живот. 3.000  3.000 100,00  

6 415229 Остали текући грантови у земљи- КП УСЛУГА  8.000    

10 415230 Остали капитални грантови  (реконструкција дома 
здравља и водовод МЗ Мокронози 

120.000 32.909 27.817 23,18 #DIV/0! 

        

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 198.400 253.336 196.558 99,07 1.316,53 

10 416122 Текуће помоћи породицама палих бораца,РВИ и ЦЖ 15.000 14.930 15.000 100,00 213,61 

6 416123 Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима 7.000 7.022 5.387 76,96 12,10 

6 416124 Текуће помоћи ученицима - превоз ђака 45.000 44.509 45.343 100,76 60,59 

9  Текуће помоћи  студентима 76.400 74.840 76.400 100,00 #REF! 

4 416126 Текуће помоћи - Елементарне непогоде 10.000 50.990 5.225 52,25 20,87 

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

10 416129 Остале текуће дознаке грађанима  30.000 36.010 34.203 114,01 #DIV/0! 

10 416146 капиталне помоћи породици 15.000  15.000 100,00  

 4163 Дознаке из буџета општине - суфин. плата приправ. 102.500 20.125 99.774 97,34 495,77 

 416327 Дознаке из буџета општине - суфинанс. плата приправ. 102.500 20.125 99.774 97,34 #DIV/0! 

        

 51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 840.623 435.056 485.442 57,75 #DIV/0! 

        

4 511100 Издаци за изградњу и прибав. зграда и објеката  96.830  #DIV/0! 0,00 

4 511200 Издаци за инвест. Одржавање, реконструкцију   
адаптацију зграда и објеката 

450.000 59.720 214.498 47,67 107,03 

 511200 Издаци за инвест.одрж.реконстр.-суфицит 11 377.473  258.149   

4 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 2.000 200.416 10.795 539,75 #DIV/0! 

 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме    #DIV/0! 0,00 

 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 11.150 78.090 2.000 17,94 #DIV/0! 
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 513100 Издаци за прибављање земљишта    #DIV/0! #DIV/0! 

 513700 Издаци за осталу нематеријалну имовину      

        

 611 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 500.000 585.600 0 0,00 #DIV/0! 

        

 6112 Издаци за  учешће у капиталу 0 2.000 0 #DIV/0! 0,00 

 611200 Издаци за учешће у капиталу  2.000  #DIV/0! 0,00 

 6114 Издаци за дате зајмове 500.000 583.600 0 0,00 0,00 

4 611471 Издаци за зајмове дате физичким лицима и домаћин. 
Из ср. суфицита 2010.г и  редовних ср. 2011 

120.000  #DIV/0! 0,00 

4 611471 Издаци за зајмове дате физичким лицима и домаћин. 
Из средстава револвинг фонда 

500.000 463.600  0,00 #DIV/0! 

  Буџетска резерва 24.788   0,00 #DIV/0! 

        

Г 0 080 300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 538.516 388.538 528.300 98,10 #DIV/0! 

        

 4111 Расходи за бруто плате 80.050 58.921 78.539 98,11 221,06 

10 411110 Расходи за нето плату 48.270 35.529 47.359 98,11 202,46 

10 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 31.780 23.392 31.180 98,11 111,52 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 36.675 27.958 34.410 93,82 2.294,00 

10 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 1.700 1.500 1.591 93,59 1.916,87 

10 411212 Расходи за накнаде коришћења личног возила 170 83 67 39,41 63,81 

10 411219 Расх за остале накнаде за превоз и смјештај 100 105 14 14,00 0,19 

10 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 11.190 7.342 10.006 89,42 #DIV/0! 

10 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор - суфицит    #DIV/0! 0,00 

10 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 6.105 4.400 6.105 100,00 462,50 

10 411223 Расходи за зимницу 1.815 1.320 1.815 100,00 137,50 

10 411224 Расходи за огрев 1.815 1.320 1.815 100,00 134,44 

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

10 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 13.780 10.538 12.997 94,32 261,40 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

6.150 4.972 5.361 87,17 202,76 

10 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 3.500 2.644 3.142 89,77 1.010,29 

10 412220 Расходи за услуге водовода и канализације 450 311 311 69,11 15,42 

10 412230 Расходи за комуникационе услуге 2.200 2.017 1.908 86,73 211,06 

 4123 Расходи за режијски материјал 2.200 904 2.040 92,73 408,82 

10 412310 Расходи за канцеларијски материјал 600 499 600 100,00 1.111,11 
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10 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 200 54 199 99,50 56,70 

10 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 1.400 351 1.241 88,64 67,41 

 4125 Расходи за текуће одржавање 1.400 1.841 1.228 87,71 74,79 

10 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 1.200 1.642 1.033 86,08 519,10 

10 412590 Расходи за остало текуће одржавање 200 199 195 97,50 8,78 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.900 2.222 2.517 86,79 359,57 

10 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 1.200 700 760 63,33 730,77 

10 412612 Расх.за смјештај и храну на сл.путу у земљи 200 104 264 132,00 6.600,00 

10 412619 Остали расходи по основу сл.путовања у земљи  4  #DIV/0! 0,00 

10 412630 Расходи по основу утрошка горива 1.500 1.414 1.493 99,53 34,70 

 4127 Расходи за стручне услуге 2.139 4.303 2.414 112,86 71,31 

10 412712 Расходи за услуге платног промета 940 3.385 1.026 109,15 281,10 

10 412721 Расходи за осигурање возила-регистрација 385 365 384 99,74 268,53 

10 412725 Расходи за осигурање запослених 214 143 214 100,00 52,20 

10 412762 Расходи за услуге вјештачења 600 410 790 131,67 10,38 

 4129 Остали непоменути расходи 2.280 7.614 1.012 44,39 135,66 

10 412933 Расходи бруто накнада чланова УО и НО 1.000 746 447 44,70 8,84 

10 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу 400 5.058  0,00 #REF! 

 412938 Расходи за бр. Накнаде за повремене и привремене посл  100    

10 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 300 1.015 265 88,33 47,32 

10 412959 Остали расходи по судским рјешењима 500 560 220 44,00 162,96 

10 412992 расходи по основу чланарина 80  80 100,00  

10 412999 Остали непоменути расходи  135  #DIV/0! 0,00 

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 265.700 167.743 275.546 103,71 382,30 

10 416111 Сталне новчане помоћи 115.320 72.075 122.364 106,11 151,72 

10 416112 Додатак за туђу његу 126.380 80.653 126.292 99,93 841,11 

10 416114 Једнократне новчане помоћи 18.000 15.015 16.890 93,83 #REF! 

10 416146 капитакне помоћи појединцима 6.000  10.000 166,67 #REF! 

 4162 Текуће дознаке грађанима из буџета 20.500 18.033 19.754 96,36 109,54 

10 416211 Издвајања за здравствено осигурање штићеника 20.500 18.033 19.754 96,36 21,01 

 4163 Дознаке пружаоцима услуга соц.заштите 118.522 94.027 105.479 89,00 799,08 

10 416312 Дознаке пружаоцима услуга соц.заш.за помоћ у кући 12.800 13.200 8.250 64,45 12,33 

10 416313 Дознаке установама соц.заштите за смјештај штићен 82.122 66.887 75.289 91,68 540,09 

10 416314 Дознаке хранитељ. породицама за смј.штићеника 23.600 13.940 21.940 92,97 #DIV/0! 
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Д 0 080 930 УСТАНОВА ЗА УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА 
- "РУДОСПОРТ" 

126.200 125.000 131.883 104,50 #DIV/0! 

        

 4111 Расходи за бруто плате 57.351 0 57.350 100,00 #DIV/0! 

8 411110 Расходи за нето плату 34.202  34.201 100,00 #DIV/0! 

8 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 23.149  23.149 100,00 #DIV/0! 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 17.150 0 17.136 99,92 #DIV/0! 

 411212 Расходи за накнаде коришћења личног возила 1.450  1.446 99,72 #DIV/0! 

8 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 8.140  8.038 98,75 #DIV/0! 

8 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.320  1.320 100,00 #DIV/0! 

8 411223 Расходи за зимницу    #DIV/0! #DIV/0! 

8 411224 Расходи за огрев    #DIV/0! #DIV/0! 

8 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 6.240  6.332   

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

15.930 0 14.612 91,73 #DIV/0! 

8 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 2.000  1.910 95,50 #DIV/0! 

8 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 850  670 78,82 #DIV/0! 

8 412230 Расходи за комуникационе услуге 1.300  1.251 96,23 #DIV/0! 

8 412249 Расходи за остале услуге превоза 11.780  10.781 91,52 #DIV/0! 

 4123 Расходи за режијски материјал 1.750 0 2.104 120,23 #DIV/0! 

 412312 Расходи за канцеларијски материјал 250  250   

8 412320 Расходи за остал. материјал за одржавање чистоће 1.500  1.854 123,60 #DIV/0! 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.760 0 1.609 91,42 #DIV/0! 

8 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 1.360  1.210 88,97 #DIV/0! 

8 412630 Расходи по основу утрошка горива 400  399 99,75 #DIV/0! 

 4127 Расходи за стручне услуге 2.584 0 2.114 81,81 #DIV/0! 

8 412712 Расходи за услуге платног промета    #DIV/0! #DIV/0! 

 412725 Расходи за осигурање запослених   53   

8 412729 Расходи за остале услуге осигурања 1.134  1.072 94,53 #DIV/0! 

8 412754 Расходи за услуге овјере и верификације 1.000  566 56,60 #DIV/0! 

8 412799 Расходи за остале стручне услуге 450  423 94,00 #DIV/0! 

 4129 Остали непоменути расходи 24.275 0 26.378 108,66 #DIV/0! 

8 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз 3.800  3.679 96,82 #DIV/0! 

8 412933 Расходи за бруто накнаде члан. управних и надзорних о 450  299 66,44 #DIV/0! 

8 412938 Расходи за бруто наканде за прив. и поврем. послове 2.500  2.845 113,80 #DIV/0! 

8 412939 Расходи за остале бруто накнаде за рад ван рад.односа 8.500  10.300 121,18 #DIV/0! 

 412943 Расходи по основу манифестација 2.710  2.687 99,15  
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8 412949 Остали расходи по основу репрезентације 4.750  4.748 99,96 #DIV/0! 

 412959 Остали расходи по судским рјешењима 300  435 145,00  

8 412992 Расходи по основу чланарина 1.100  1.221 111,00 #DIV/0! 

8 412999 Остали непоменути расходи 165  164 99,39 #DIV/0! 

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 5.400 0 5.680 105,19 #DIV/0! 

 416125 Текуће помоћи спортистима 5.400  5.680 105,19 #DIV/0! 

4 5112 Издаци за инв.одржавање, зграда и објеката 0 0 3.000   

 511296 Издаци за инв.одржавање, спортско рекреативних терена  3.000   

8 5113 Издаци за набавку постројења и опреме 0 0 1.900   

 511366 Издаци за набавку спортске опреме   1.900   

        

Ђ 0 815 075 СРЕДЊОШКОЛСКИ  ЦЕНТАР  РУДО 59.000 48.000 69.713 118,16 #DIV/0! 

        

 4111 Расходи за бруто плате 1.110 0 1.109   

 411132 расходи за увећање бруто плата за прековремени рад 669  669   

 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 441  440   

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 4.811 0 5.398 112,20 #DIV/0! 

9 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 4.811  5.398 112,20 #DIV/0! 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

29.413 0 28.693 97,55 #DIV/0! 

9 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 3.706  3.616 97,57 #DIV/0! 

9 412214 Расходи по основу утрошка угља 18.894  18.200 96,33 #DIV/0! 

9 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 170  160 94,12 #DIV/0! 

9 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 1.141  1.372 120,25 #DIV/0! 

 412222 Расходи за услуге одвоза смећа 2.602  2.606 100,15  

9 412230 Расходи за комуникационе услуге 2.600  2.639 101,50 #DIV/0! 

9 412240 Расходи за услуге превоза 300  100 33,33 #DIV/0! 

 4123 Расходи за режијски материјал 2.562 0 2.029 79,20 #DIV/0! 

9 412310 Расходи за канцеларијски материјал 752  687 91,36 #DIV/0! 

9 412320 Расходи за остал. материјал за одржавање чистоће 765  696 90,98 #DIV/0! 

9 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 1.045  646 61,82 #DIV/0! 

 4124 Расходи за материјал за посебне намјене 1.800 0 2.391 132,83 #DIV/0! 

9 412430 Расходи за материјал за образовање, науку и културу 1.800  2.088 116,00 #DIV/0! 

 412444 расходи за материјал за потребе ватрогасних служби   303   

 4125 Расходи за текуће одржавање 4.979 0 599 12,03 #DIV/0! 

9 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 3.250  192 5,91 #REF! 

9 412531 Расходи за текуће одржавање аута 766   0,00 #DIV/0! 
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 412532 Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме   95   

 412536 расходи за текуће одржавање опреме за образовање   312   

 412539 Расходи за остале услуге и матер.за тек поправке опр. 963     

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.675 0 1.696 63,40 #DIV/0! 

9 412610 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.175  969 82,47 #DIV/0! 

9 412630 Расходи по основу утрошка горива 1.500  727 48,47 #DIV/0! 

 4127 Расходи за стручне услуге 2.330 0 3.247 139,36 #DIV/0! 

9 412710 Расходи за услуге финанс.посредовања 380   0,00 #DIV/0! 

9 412720 Расходи за услуге осигурања 970  1.213 125,05 #DIV/0! 

 412731 расходи за услугу штампања, копирања и сл.   4   

 412735 расходи за услуге рекламе и пропаганде и односа с јав.   20   

9 412754 Расходи за услуге овјере и верификације   436   

9 412770 Расходи за компјутерске услуге 350  174 49,71 #DIV/0! 

9 412790 Расходи за остале стручне услуге 630  1.400 222,22 #DIV/0! 

 4129 Остали непоменути расходи 9.320 0 3.477 37,31 #DIV/0! 

9 412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 580  529 91,21 #DIV/0! 

 412929 Остали расходи за стручно усавршавање запослених 150  205 136,67  

 412930 Расходи за бруто накнаде за привр и повремене послове 1.722  2.250 130,66  

9 412940 Расходи по основу репрезентације 700  184 26,29 #DIV/0! 

 412951 Расходи за исплату главнице дуга по судском рјешењу 5.874     

 412953 Расходи по основу правних услуга по судским рјеш. 294  294   

 412999 Остали непоменути расходи   15   

 5112 Издаци за инвестиционо одржавање 0 0 15.200   

 511223 издаци за инвст.одржавање објеката образовних инст.   15.200   

 6219 Издаци за отплату осталих дугова 0 0 5.874   

 621921 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих год  5.874   

        

Е 0 080 500 ЈУ ЦКПД "ПРОСВЈЕТА" РУДО 108.393 123.850 122.716 113,21 #DIV/0! 

        

 4111 Расходи за бруто плате 54.825 0 68.303 124,58 #DIV/0! 

8 411110 Расходи за нето плату 33.055  41.187 124,60 #DIV/0! 

8 411190 расходи за порезе и доприносе 21.770  27.116 124,56 #DIV/0! 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 2.670 0 2.060 77,15 #DIV/0! 

8 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 2.402  1.647 68,57 #DIV/0! 

8 411212 Расходи за накнаде за коришћење личног возила 268  413 154,10  

8 411221 Расходи за накнаде за топли оброк    #DIV/0! #DIV/0! 

8 411222 расходи за регрес за годишњи одмор    #DIV/0! #DIV/0! 
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8 411223 расходи за зимницу    #DIV/0! #DIV/0! 

8 411224 Расходи за огрев    #DIV/0! #DIV/0! 

8 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде    #DIV/0! #DIV/0! 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

24.540 0 22.278 90,78 #DIV/0! 

8 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 4.800  4.276 89,08 #DIV/0! 

8 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 6.300  6.619 105,06 #DIV/0! 

8 412220 Расходи за комуналне услуге 3.440  3.869 112,47 #DIV/0! 

8 412230 Расходи за комуникационе услуге 2.200  2.116 96,18 #DIV/0! 

8 412249 расходи за остале услуге превоза 7.800  5.398 69,21 #DIV/0! 

 4123 Расходи за режијски материјал 1.200 0 1.131 94,25 #DIV/0! 

8 412310 Расходи за канцеларијски материјал 600  593 98,83 #DIV/0! 

8 412320 расходи за остали материјал за одржаванје чистоће 600  538 89,67 #DIV/0! 

 4125 Расходи за текуће одржаванје 1.750 0 1.524 87,09 #DIV/0! 

8 412510 Расходи за текуће одржаванје зграда 1.300  1.291 99,31 #DIV/0! 

8 412530 Расходи за текуће одржаванје опреме 450  233 51,78 #DIV/0! 

 4126 Расходи потовања и смјештаја 2.100 0 687 32,71 #DIV/0! 

8 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 900  285 31,67 #DIV/0! 

 412612 Расходи по основу смјештаја и хране на сл. Путу 200   0,00  

 412621 Расходи по основу дневница за сл. Путовање у иностр 300   0,00  

 412630 Расходи по основу утрошка горива 700  402 57,43  

 4127 Расходи за стручне услуге 475 0 269 56,63 #DIV/0! 

8 412712 Расходи за услуге платног промета 95  80 84,21 #DIV/0! 

8 412725 Расходи за осигурање запослених 80  67 83,75 #DIV/0! 

8 412731 Расходи за услуге штампања, увезивања    #DIV/0! #DIV/0! 

8 412732 Расходи за услуге објављивања тендера, огласа  300  122 40,67 #DIV/0! 

        

 4129 Остали непоменути расходи 17.688 0 19.941 112,74 #DIV/0! 

8 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз   #DIV/0! #REF! 

8 412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисије 900  1.405 156,11 #DIV/0! 

 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу 7.000  10.521   

8 412937 Расходи за бруто накнаде за КУД Бијело Брдо 2.000   0,00 #DIV/0! 

 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 1.000  912 91,20  

 412943 Расходи по основу пријема и манифестација 2.978  6.249 209,84  

8 412943 Расходи по основу маниф-Видаковићеви дани 3.000   0,00 #DIV/0! 

8 412959 Остали расходи по судским рјешењима 750  854 113,87 #DIV/0! 

 412972 Расходи по основу допр.за проф.рехабилитац. инвалида 60   0,00 #DIV/0! 



 

“Службени гласник  општине Рудо”  број   7/13                                                      Страна 

 

18 

8 5113 Издаци за набавку постројења и опреме 3.145 0 6.523 207,41 #DIV/0! 

 511322 Издаци за набавку рачунарске опреме 750  700 93,33  

 511341 Издаци за набавку опреме за гријање, вентилацију и хлађ   2.445   

 511367 Расходи за набавку остале опреме за култ.опрема за КУД 2.395  3.378 141,04  

        

Ж 0 818 024 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" РУДО 7.096 8.300 10.990 154,88 #DIV/0! 

        

 4122 расходи за ел.енергију, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

2.110 0 2.252 106,73 #DIV/0! 

8 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 500  431 86,20 #DIV/0! 

8 412212 Расходи за централно гријање    #DIV/0! #DIV/0! 

8 412220 Расходи за комуналне услуге  500  492 98,40 #DIV/0! 

8 412231 Расходи за коришћење фиксног телефона 750  906 120,80 #DIV/0! 

 412233 Расходи за коришћење интернета 360  270 75,00  

 412234 Расходи за поштанске услуге   153   

 4123 Расходи за режијски материјал 1.750 0 2.137 122,11 #REF! 

8 412310 Расходи за канцеларијски материјал 600  830 138,33 #DIV/0! 

8 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 500  549 109,80 #DIV/0! 

 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 650  758 116,62 #DIV/0! 

8 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.700 0 2.360 138,82 #DIV/0! 

 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 1.000  2.360   

 412612 Расходи по основу смјештаја и хране на сл  путу 400     

 412613 Расходи по основу јавног превоза на сл путу 300   0,00 #DIV/0! 

8 4127 Расходи за стручне услуге 286 0 2.192 766,43 #DIV/0! 

 412712 Расходи за услуге платног промета      

 412725 Расходи за осигурање запослених 66  66   

 412731 Расходи за услуге штампања, копирања, увезивања   2.086   

 412735 Расходи за услуге рекламе и пропаганде 20  40   

 412772 расходи за услуге одржавања рачунара 200 0  0,00 #DIV/0! 

8 4129 Остали непоменути расходи 1.250 0 1.049 83,92 #DIV/0! 

8 412921 Расходи за стручне испите запослених 650  532 81,85 #DIV/0! 

 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 300  298   

 412992 Расходи по основу чланарина 100     

 412999 Остали непоменути расходи 200  219   

 5113 Издаци за набавку постројења и опреме 0 0 1.000   

 511322 Издаци за набавку рачунарске опреме   1.000   
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З 0 080 600 ЈУ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 80.380 87.800 79.605 99,04 #DIV/0! 

        

 4111 Расходи за бруто плате 47.133 0 44.604 94,63 #DIV/0! 

3 411110 Расходи за нето плату 28.421  26.860 94,51 #DIV/0! 

3 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 18.712  17.744 94,83 #DIV/0! 

 4112 Расх.за бруто накнаде и остала лична примања 16.000 0 15.783 98,64 #DIV/0! 

 411211 Расходи за накнаде за превоз с посла и на посао   48   

3 411212 Рассходи за накнаде коришћења личног возила 300  100 33,33 #DIV/0! 

3 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 8.140  8.108 99,61 #DIV/0! 

3 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.320  1.320 100,00 #DIV/0! 

3 411223 Расходи за зимницу    #DIV/0! #DIV/0! 

3 411224 Расходи за огрењв    #DIV/0! #DIV/0! 

3 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 6.240  6.207 89,63 #DIV/0! 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

3.530 0 3.164 89,63 #DIV/0! 

3 412211 Расходи по основу утрошка ел енергије 1.820  1.447 79,51 #DIV/0! 

3 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 480  448 93,33 #DIV/0! 

3 412230 Расходи за комуникационе услуге 1.230  1.269 103,17 #DIV/0! 

 4123 Расходи за режијски материјал 550 0 548 99,64 #DIV/0! 

3 412310 Расходи за канцеларијски материјал 500  498 99,60 #DIV/0! 

3 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 50  50 100,00 #DIV/0! 

 4125 Расходи за текуће одржавање 5.834 0 4.121 70,64 #DIV/0! 

3 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 5.834  4.121 70,64 #DIV/0! 

 4126 Расходи по сонову путовања и смјештаја 2.720 0 3.492 128,38 #DIV/0! 

3 412611 Рассходи по сонову дневница за службена путовања 220  180 81,82 #DIV/0! 

3 412613 Расходи по основу јавног превоза на сл.путовањима 400  308 77,00 #DIV/0! 

3 412630 Расходи по основу  утрошка горива 2.100  3.004 143,05 #DIV/0! 

 4127 Расходи за стручне услуге 1.784 0 1.081 60,59 #DIV/0! 

3 412712 Расходи за услуге платног промета    #DIV/0! #DIV/0! 

3 412721 Расходи за осигурање возила-регистрација 1.600  897 56,06 #DIV/0! 

3 412725 Расходи за осигурање запослених 144  144 100,00 #DIV/0! 

 412735 Расходи за услуге рекламе 40  40 100,00  

 4129 Остали непоменути расходи 2.829 0 5.196 183,67 #DIV/0! 

3 412921 Расходи за стручне испите запослених    #DIV/0! #DIV/0! 

3 412933 Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора 1.741  1.739   

3 412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисије-У.О.    #DIV/0! #DIV/0! 
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3 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу    #DIV/0! #DIV/0! 

 412938 Расходи за бруто накнаде за привремене и повр.послове   2.461   

 412941 расходи по основу репрезентације у земљи 300  250   

 412959 Остали расходи по судским рјешењима 118  118   

3 412979 расходи по сонову осталих доприноса, јавних такси 70  128 182,86 #DIV/0! 

3 412992 расходи по основу чланарина 500  500 100,00 #DIV/0! 

3 412999 Остали непоменути расходи 100   0,00 #DIV/0! 

 5113 Издаци за набавку постројења и опреме 0 0 1.616   

 511322 Издаци за набавку рачунарске опреме   550   

 511341 Издаци за набавку опреме за гријање вентил. и хлађење   526   

 511374 Издаци за набавку ватрогасне опреме   540   

        

И 0 080 910 ОПШТИНСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА 88.890 89.805 89.278 100,44 #DIV/0! 

        

 4111 расходи за бруто плате 51.290 0 52.017 101,42 #DIV/0! 

4 411110 Расходи за нето плату 31.915  31.487 98,66 #DIV/0! 

4 411190 расходи за порезе и доприносе на плату 19.375  20.530 105,96 #DIV/0! 

 4112 Расходи за бруто накнаде и остала лична примања 17.500 0 16.432 93,90 #DIV/0! 

4 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 2.000  1.723 86,15 #DIV/0! 

4 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 8.000  7.502 93,78 #DIV/0! 

4 411222 расходи за регрес за годишњи одмор 1.320  1.320 100,00 #DIV/0! 

4 411223 расходи за зимницу    #DIV/0! #DIV/0! 

4 411224 Расходи за огрев    #DIV/0! #DIV/0! 

4 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 6.180  5.887 95,26 #DIV/0! 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

4.340 0 3.597 82,88 #DIV/0! 

4 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 1.300  1.047 80,54 #DIV/0! 

4 412220 Расходи за комуналне услуге 280  254 90,71 #DIV/0! 

4 412230 расходи за комуникационе услуге 2.150  1.964 91,35 #DIV/0! 

 412249 Расходи за остале услуге превоза-рафтинг 610  332 54,43  

 4123 Расходи за режијски материјал 850 0 654 76,94 #DIV/0! 

4 412310 Расходи за канцеларијски материјал 750  505 67,33 #DIV/0! 

4 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 100  149 149,00 #DIV/0! 

 4125 Расходи за текуће одржавање 650 0 645 99,23 #DIV/0! 

4 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 650  645 99,23 #DIV/0! 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000 0 1.141 114,10 #DIV/0! 

4 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 300  190 63,33 #DIV/0! 
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4 412613 Расходи по основу јавног превоза на сл.путовањима 100  14 14,00 #DIV/0! 

 412614 Расходи по основу превоза личним возилом- 500  815 163,00  

4 412630 Расходи по основу утрошка горива 100  122 122,00 #DIV/0! 

 4127 Расходи за стручне услуге 4.355 0 3.561 81,77 #DIV/0! 

4 412712 Расходи за услуге платног промета    #DIV/0! #DIV/0! 

4 412725 Расходи за осигурање запослених 55  55 100,00 #DIV/0! 

 412729 расходи за остале услуге осигурања 100  90 90,00  

4 412732 Расходи за услуге објављивања тендера, огласа  150  40 26,67 #REF! 

4 412751 Расходи за адвокатске услуге 400   0,00 #DIV/0! 

 412753 Расходи за услуге превођења 500  226   

4 412799 Расходи за остале стручне услуге 3.150  3.150   

 4129 Остали непоменути расходи 8.905 0 11.231 126,12 #DIV/0! 

4 412922 Расходи по основу котизације за семинаре 120  120 100,00  

4 413933 Расходи за бруто накнаде шлан.управних и надзорнох о 1.750  1.364   

4 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу 540  688 127,41 #DIV/0! 

4 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 140  29 20,71 #DIV/0! 

4 412943 Расходи по основу организације манифестација 4.950  4.865 98,28  

4 412959 Остали расходи по судским рјешењима 850  900 105,88 #DIV/0! 

4 412979 Расходи по основу осталих доприноса,јавних такси 135  122 90,37 #DIV/0! 

4 412992 Расходи по основу чланарина 180   0,00 #DIV/0! 

4 412999 Остали непоменути расходи 240  3.143 1309,58  

        

        

   4.603.000 3.670.704 3.442.493 74,79 #REF! 

  УКУПНИ БУЏ. ИЗДАЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж+З+И)      
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Економска класификација     

       
       
       ИЗВЈЕШТАЈ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2012. ГОДИНУ    
       
       

1 2 3 4 5 6 7 

 Број  ПЛАН  Извршење Извршење ИНДЕКС 
 конта П О З И Ц И Ј А 2012 31.12.2011 31.12.2012 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  4.603.000 4.087.102 4.196.320 91,16 

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

       

2 710000 А. Порески приходи 1.903.427 1.941.449 1.970.952 103,55 

3 711000 Порези на доходак и добит предузећа 0 0   

4 711100 Порези на доходак     

5 711200 Порези на добит предузећа     

6 711300 Порези на приходе капиталних добитака     

7 712000 Доприноси за социјално осигурање     



 

“Службени гласник  општине Рудо”  број   7/13                                                      Страна 

 

23 

  Порези на лична примања и приходе од самосталне     

8 713000 дјелатности 166.250 174.691 175.721 105,70 

9 714000 Порези на имовину 52.000 50.546 53.687 103,24 

10 715000 Порези на промет производа и услуга 5.177 26.146 3.013 58,20 

11 715100 Порези на промет производа   5.177 17.465 3.009 58,12 

12 715200 Порези на промет услуга  8.681 4 #DIV/0! 

13 715300 Акцизе     

14 717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1.680.000 1.690.066 1.738.531 103,48 

15 719000 Остали порези    #DIV/0! 

       

16 720000 Б. Непорески приходи 1.462.150 1.323.368 1.462.165 100,00 

  Приходи од предузетничких активнисти, имовине и      

17 721000 приходи од позитивних курсних разлика 150 119.384 173.131 ######## 

  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 150 7.502 1.915 1.276,67 

21 721400 Накнаде примљене од позајмица и учешћа у капиталу   #DIV/0! 

22 721500 Приходи од камата на дате зајмове  111.882 171.216 #DIV/0! 

23 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 1.412.500 1.183.730 1.223.502 86,62 

24 722100 Административне таксе 25.000 23.528 36.469 145,88 

25 722200 Судске таксе    #DIV/0! 

26 722300 Комуналне таксе 21.100 19.094 18.052 85,55 

27 722400 Накнаде по разним основама 1.319.400 1.133.206 1.114.434 84,47 

28 722500 Приходи од пружања јавних услуга 47.000 7.902 54.547 116,06 

29 723000 Новчане казне 500 1.150 50 10,00 

30 729000 Остали непорески приходи 49.000 19.104 65.482 133,64 

      #DIV/0! 

31 731000 B- Грантови 35.000 200.554 48.097 137,42 

32 731100 Грантови  из иностранства  188.404  #DIV/0! 

33 731200 Грантови  у земљи 35.000 12.150 48.097 137,42 

       

34 810000 Г.Примици за нефинансијску имовину 0 2.090 0  

35 811000 Примици за нефинансијску имовину 0 0 0  

36 811100 Приливи од продаје сталних средстава     

37 811200 Приливи од продаје државних робних резерви     

38 811300 Капиталне помоћи од невладиних извора     

39 811900 Остали капитални добици     

40 813000 Примици за непроизведену сталну имовину 0 2.090 0  

41 813100 Примици за земљиште  2.090   
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42 781000 Д.Трансфери изм.буџетских јединица разл.н вл. 175.800 123.490 210.020 119,47 

43 781300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 175.800 123.490 210.020 119,47 

       

44 911000 Ђ.Примици од финансијске имовине 500.000 496.151 505.086 101,02 

45 911200 Примици за акције и учешћа у капиталу  2.000  #DIV/0! 

46 911400 Примици од наплате датих зајмова 500.000 494.151 505.086 101,02 

       

47 391111 E. СРЕДСТВА СУФИЦИТА 2010. и 2011.ГОДИНЕ 526.623    

       

       

48  БУЏЕТСКА IZDACI   (А+Б+В) 4.603.000 3.670.704 3.442.493 74,79 

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

49  К А Т Е Г О Р И Ј А М А      

       

50 410000 А. ТЕКУЋИ  РАСХОДИ 3.259.232 2.650.048 2.921.938 89,65 

51 411000    Расходи за лична примања 1.355.127 962.585 1.268.744 93,63 

52 411100 Расходи за бруто плате 992.631 711.627 952.732 95,98 

53 411200 Расходи за бруто накнаде и остала лична примања 362.496 250.958 316.012 87,18 

54 412000    Расходи по основу коришћења роба и услига 701.795 411.878 664.587 94,70 

 412100 Расходи по основу закупа 500  326 65,20 

  Расходи по основу утрошка енергије,комуналних,     

55 412200 комуникацијских и транспортних услуга 155.753 61.597 146.764 94,23 

56 412300 Расходи за режијски материјал 28.162 15.270 25.695 91,24 

57 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 3.800 140 3.731 98,18 

58 412500 Расходи за текуће одржавање 72.613 14.771 64.860 89,32 

59 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 32.855 20.503 25.862 78,72 

60 412700 Расходи за стручне услуге 67.883 41.796 57.638 84,91 

61 412800 Расходи за одрж.јавних повр.и заштите животне сред. 94.500 68.805 93.355 98,79 

62 412900 Остали непоменути расходи 245.729 188.996 246.356 100,26 

 414000    Субвенције 131.500 0 44.037 33,49 

 414100 Субвенције 131.500  44.037 33,49 

      #DIV/0! 

63 415000    Грантови 335.000 742.446 241.779 72,17 

64 415200 Грантови у земљи 335.000 742.446 241.779 72,17 

      #DIV/0! 

65 416000    Дознаке на име социјалне заштите које се испл. Из 
буџ 

711.022 533.139 702.791 98,84 

66 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 469.500 421.079 477.784 101,76 
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67 416200 Дознаке другим институцијама обавезног социјалног ос. 20.500 18.033 19.754 96,36 

68 416300 Дознаке пржаоцима услига социјалне зажтите из буџета 221.022 94.027 205.253 92,87 

      #DIV/0! 

69  Буџетска резерва 24.788   0,00 

      #DIV/0! 

70 510000 Б. ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 843.768 435.056 514.681 61,00 

71 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 96.830  #DIV/0! 

72 511200 Издаци за инвестиционо одрж.рек.и адапт.зграда и обј. 827.473 59.720 490.847 59,32 

73 511300 Издаци за набавку  опреме 5.145 200.416 21.834 424,37 

74 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 11.150 78.090  0,00 

 513700 Издаци за осталу нематеријалну имовину   2.000 #DIV/0! 

75 610000 В.ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 500.000 585.600 0 0,00 

76 611200 Издаци за акције и учешће у капиталу  2.000  #DIV/0! 

77 611458 Издаци за зајмове датим физ.лицима и домаћинствима 500.000 583.600  0,00 

 620000 Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 0 0 5.874  

 621900 Издаци за отплату осталих дугова-СШЦ   5.874  
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На основу члана 34. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

5/13-пречишћени текст) и члана 115. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“,број 3/13),  Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

18.04.2013. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

О усвајању Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Рудо за 

2013-2014.годину 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Одлука о усвајању Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у 

општини Рудо за 2013-2014.годину. 

  

Члан  2. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у 

општини Рудо за 2013-2014.годину. 

 

Члан  3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-39/13.                                                      

Датум: 18.04..2013.године                                                                                         

ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                          Скупштине општине Рудо 

                Велибор Ћировић. с.р. 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2012.ГОДИНУ   

    

ФУНКЦИНАЛНА  КЛАСИФИКАЦИЈА   

    

    

    

Функција                          опис Извршено 2012 Извршено 
2011 

 Укупни расходи(збир функција) 3436619 3670704 

1 Опште јавне услуге 1.187.151 1.172.076 

2 Одбрана   

3 Јавни ред и сигурност 89.522 128.364 

4 Економски послови 811.653 1.214.101 

5 Заштита животне средине 5.920 37.385 

6 Стамбени и заједничко послови 152.835 111.610 

7 Здравство 3.109 2.641 

8 Рекреација,култура и религија 364.188 351.150 

9 Образовање 146.239 127.840 

10 Социјална заштита 676.002 525.537 
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МЗ                    Мјесна заједница 

МУП РС         Министарство унутрашњих послова Републике Српске 

НВО                Невладинa организацијa 

ОО                   Општинска организација 

ОУО               Општински управни одбор 

ОШ                  Основна школа 

PAG                Participatory Action Group/ Партиципативна акциона група 

PAR                Participatory Active Research/ Партиципативнo акционо истраживање 

РПЗ РС           Републички педагошки завод Републике Српске 

РС                    Република Српска 
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SCH                 Schizophrenia/ Шизофренија 

Сл. гл. РС      Службени гласник Републике Српске 

УН                   United nations/ Уједињене нације                     

UNICEF          United Nation Children's Fund/ Међународни фонд Уједињених нација за дјецу 

UNDP              United Nations Development Programme/ Развојни програм уједињених нација 

ФБиХ              Федерација Босне и Херцеговине 

HRBAP           Human Right Based Approach Programming/ Приступ планирању на бази  

              људских/ дјечијих права 

 

          У оквиру имплементације пројекта „Демократска управа на пољу економије – Осигурање приступа 

водоснабдијевању кроз институционални развој и инфраструктуру“ као дио MDG-F програма у области 

водоснабдијевања, креиран је документ „Акциони план социјалног укључивања у систем 

социјалне/дјечије заштите у односу на област водоснабдијевања у општини Рудо за 2011-2012. годину“ (у 

даљем тексту: Акциони план за 2011-2012 годину). Документ су припремили чланови/ице Општинског 

управног одбора Општине Рудо уз стручну помоћ и асистенцију IBHI особља. 

 

Током рада на пројекту, поменути ОУО прерастао је у општинску Комисију за унапређење 

социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије Општине Рудо (у даљем тексту: Комисија). На основу 

праћења реализације активности претходног Акционог плана за 2011-2012. годину и препорука 

проистеклих из истог, у наставку имплементације пројекта креиран је документ „Акциони план јачања 

социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Рудо за 2013-2014. годину“ (у даљем тексту: 

Акциони план за 2013-2014. годину), такође уз стручну помоћ и асистенцију IBHI особља.  

 

 Чланови/ице Комисије Општине Рудо који су учествовали у процесу израде документа „Акциони 

план јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Рудо за 2013-2014. годину“ су: 

 

1. Гдин Бранко Кастратовић, референт за  урбанизам, Општина Рудо; 

2. Гђа Марта Топаловић, директорица, ЈУ Центар за социјални рад, Рудо;  

3. Гдин др Томислав Кусмук, директор, Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо; 

4. Гдин Јован Савић, руководилац економских послова, Комунално предузеће „Услуга“ а.д.  

    Рудо; 

5. Гдин Радивоје Маринковић, предсједник удружења пољоривредних произвођача  

   „Пољопривреда“, Рудо; 

6. Гдин Славко Лакић, секретар, Основна школа „Рудо“, Рудо. 

       

 

1. УВОД 

 

DEG Пројекат представља заједнички програм УН-а и земаља чланица УН-а за достизање 

Миленијумских развојних циљева. Програм подржава Фонд за достизање миленијумских развојних циљева и 

финансира га шпанска влада у циљу подршке Босни и Херцеговини при постизању Миленијумских развојних 

циљева, под окриљем УН реформе.  

 

Пројекат је 22.10.2010. године ратификовао Савјет министара БиХ, а заједно га имплементирају 

UNICEF и UNDP у сарадњи са Министарством за вањску трговину и економске односе БиХ, Министарством 

цивилних послова БиХ, ентитетским министарствима пољопривреде, шумарства и водопривреде, ентитетским 

министарствима социјалне политике/заштите, партнерским општинама и њиховим комуналним предузећима, те 

организацијама цивилног друштва. Поменути Пројекат се имплементира у тринаест (13) партнерских 

општина/опћина у БиХ: Бихаћ, Босански Петровац, Грачаница, Град Источно Сарајево (Источно Ново Сарајево, 

Источна Илиџа, Трново), Кладањ, Неум, Петровац-Дринић, Петрово, Рудо, Столац и Вишеград.  

 

Општи циљ овог дијела DEG пројекта је да у оквиру имплементације Стратегије социјалне укључености 

БиХ, настави да осигурава укључивање свих грађана, а посебно најугроженијих група, у развој социјалне 

заштите, прије свега у односу на водоводни систем, а по питањима која се тичу њихових заједница. Прва фаза 

пројекта је имплементирана у периоду од 1.05.2010-15.05.2011. године, док се друга фаза пројекта 

имплементира у периоду од 16.05.2011-31.03.2013. године. 
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Циљ пројекта има два различита аспекта: 

 Јачање укључивања грађана у партиципативно општинско управљање везано за водоснабдијевање, посебно 

у погледу социјалних аспеката; 

 Јачање капацитета власти за развијање политика заснованих на доказима и планирање средстава за добро 

пружање услуга везаних за воду, посебно у погледу социјалних аспеката. 

 

MDG-F програм има за циљ да оствари резултат по питању побољшања управе на пољу економије у 

водоводним/комуналним предузећима ради пружања бољих услуга грађанима у партнерским општинама.  

  

У складу са пројектним планом, а на основу научених лекција и стеченог искуства у првој фази 

пројекта, у партнерским општинама су покренуте активности израде документа „Акциони план јачања 

социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини за 2013-2014. годину“. Овај стратешки документ има 

за циљ да јасно дефинише начине за превазилажење јаза између идентификованих потреба социјално 

искључених група и расположивих ресурса, сервиса и рефералних механизама у свакој од поменутих општина.
1
 

С обзиром на мулти-секторални приступ који је неопходно обезбиједити, израда Акционог плана за 2013-2014. 

годину је у надлежности чланова/ица мулти-секторалног општинског тијела, односно Комисије за унапређење 

социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије Општине Рудо. 

 

У оквиру имплементације DEG пројекта у општини Рудо именован је Стручни/оперативни тим, чији 

чланови су у сарадњи са Комисијом задужени за имплементацију Протокола о сарадњи и поступању, односно 

рефералног механизма на подручју општине Рудо.  

1.1 Преглед остварених резултата из „Акционог плана социјалног укључивања у систем 
социјалне/дјечије заштите у односу на област водоснабдијевања у општини Рудо за 2011-2012. 
годину“ 

Комисија Општине Рудо континуирано је вршила мониторинг релизације активности  Акционог плана за 

2011-2012. годину, те је о постигнутим резултатима, путем извјештаја о мониторингу реализације активности 

Акционог плана за 2011-2012. годину, информисала начелника Општине и Скупштину општине Рудо. 

Извјештаји такође представљају и резултат сарадње са релевантним локалним институцијама и организацијама с 

обзиром на успостављене механизме прикупљања потребних података и информација.  

У складу с тим, извјештаји о мониторингу реализације Акционог плана за 2011-2012. годину указују да су 

постигнути сљедећи дефинисани краткорочни (двије године) кораци у реализацији приоритетних акција: 

- Ојачана мултисекторална сарадња кроз успоставу сталног општинског тијела за питања соцјалне заштите и 

инклузије дјеце и одраслих - Комисије за унапређење социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије, 

као и кроз кроз успоставу Стручног/оперативног тима; 

- Извршена доедукација стручног, те едукација нестручног кадра у области социјалне заштите и инклузије, 

као и у области водоснабдијевања; 

- Вршен мониторинг имплементације активности Акционог плана за 2011-2012. годину; 

- Извршена сензитивизација и едукација стручног кадра, родитеља и осталих представника/ца локалне 

заједнице по питању социјално искључених група; 

- Успостављен је „Протокол о поступању и сарадњи надлежних институција и организација с циљем 

унапређења мултисекторалног приступа социјалне/дјечије заштите и инклузије у односу на област 

                                                 
1
Активности на успостављању функционалног и одрживог рефералног система имају за циљ креирање 

позитивног окружења и утицаја на благостање дјеце и одраслих у датој заједници. То се врши успостављањем 

система социјалне заштите и инклузије који је у стању боље идентификовати дјецу и одрасле изложене ризику и 

пружити адекватан одговор кроз услуге друштвене заштите и инклузије. Систем обједињује све пружаоце 

услуга који могу бити укључени у идентификацију рањивих група становништва и који одговарају на такве 

случајеве пружањем адекватних и добро прилагођених услуга. Ово је нарочито важно с обзиром на чињеницу да 

су облици искључености на нивоу друштва вишестрани, те су стога од највеће важности вјештине релевантних 

носилаца дужности за процјену и рјешавање стања и потреба дјеце и одраслих, јер се рефералним системом 

успоставља конкретна сарадња и комуникација свих надлежних стручњака из система социјалне заштите, а у 

вези са сваким случајем појединачно, јер се рефералним механизмом успоставља конкретна сарадња и 

комуникација свих надлежних стручњака из система социјалне заштите, а у вези са сваким случајем 

појединачно 
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водоснабдијевања увођењем рефералног механизма“, а у сврху благовременог и превентивног дјеловања у 

сфери социјалне заштите дјеце и одраслих; 

- Ојачан волонтерски рад; 

- Дјеца и одрасли су укључени у процесе доношења одлука кроз дјеловање Партиципативне акционе групе 

дјеце и Партиципативне акционе групе одраслих; 

- Извршено је техничко јачање ЈУ Центра за социјални рад, ОО Црвеног крста, Центра за дневни боравак 

дјеце и младих, ОШ „Рудо“, ОШ „Бошко Буха“, као и Центра за културно-просвјетну дјелатност 

„Просвјета“ кроз набавку рачунара, принтера и пројектора са платном и сталком, као и канцеларијског 

намјештаја у оквиру посебно усмјереног пројекта;  

- Успостављен је документ „Приједлог критерија и мјера социјалне политике у области водоснабдијевања у 

општини Рудо“, који је достављен начелнику и Скупштини општине, те се ради на лобирању за издвајање 

средстава из општинског буџета; 

- Континуирано вршено ажурирање постојећих база података о социјално искљученим групама;  

- Оочишћен градски парк од стране PAR групе дјеце; 

- Реконстуисан кров ОШ „Рудо“; 

- Санирани мокри чворови у ОШ „Рудо“; 

- Израђени прилазни путеви за дјецу са потешкоћама у оквиру ОШ „Рудо“; 

- Осигурана помоћ породици са дјететом са развојним сметњама у рјешавању стамбеног питања од стране 

Скупштине општине Рудо. 

 

2. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ „АКЦИОНОГ ПЛАНА ЈАЧАЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ 
ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОПШТИНИ РУДО ЗА 2013-2014. ГОДИНУ“ 

Општински двогодишњи „Акциони план јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у 

општини Рудо за 2013-2014. годину“ представља наставак дјеловања Комисије за унапређење социјалне, 

породичне и дјечије заштите и инклузије. Акциони план за 2013-2014. годину представља репликацију 

успјешних резултата постигнутих у оквиру пројектних активности које су имплементиране у четрдесет осам 

(48) општина/опћина у БиХ, као и репликацију резултата претходно имплементираног Акционог плана за 2011-

2012. годину у општини Рудо. 

 У току израде акционог плана за 2011-2012. годину усмјереног на развој система социјалне заштите 

дјеце и одраслих у односу на област водоснабдијевања на локалном нивоу, вршена је процјена и анализа 

ситуације по питању социјалне заштите и водоснабдијевања на локалном нивоу. Свој допринос изради, како 

Акционог плана за 2011-2012. годину, тако и Акционог плана за 2013-2014. годину дали су и чланови/це PAG 

групе чиме је додатно обезбијеђено учешће грађана и инклузија социјално искључених група у општини Рудо у 

току овог процеса. У оквиру проведених процеса, заступљени су сљедећи приступи: мјешовити приступ у 

пружању услуга и планирању социјалне заштите, приступ окренут клијенту и приступ равноправности полова. 

 Такође су примјењени инструменти HRBAP и PAR методологије у сврху развоја партиципативног 

рефералног механизма у области социјалне заштите.   

 

 Приликом анализе ситуације у сфери социјалне заштите и планирања будућих активности Акционог 

плана за 2013-2014. годину, чланови/це Комисије Општине Рудо су посебну пажњу обратили на усклађивање 

активности са општинским стратегијама и плановима развоја у сегменту унапређења статуса дјеце и одраслих у 

локалној заједници. 

 Реализација активности Акционог плана за 2013-2014. годину представља наставак имплементације 

претходног Акционог плана за 2011-2012. годину. Акциони план у току двогодишње имплементације има 5 

дефинисаних циљева: 

 Унаприједити систем социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Рудо; 

 Унаприједити подршку приоритетним социјално искљученим групама дјеце и одраслих;  

 Унаприједити систем прикупљања и евидентирања података у области социјалне заштите и 

инклузије дјеце и одраслих у општини Рудо; 

 Унаприједити промоцију активности из области социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих;  

 Повећати финансирање система социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих на нивоу општине 

Рудо. 
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2.1 Процес и методологија 

Акциони план за 2013-2014. годину, као и претходни Акциони план за 2011-2012. годину,  израђен је у 

складу са HRBAP методологијом, стављајући на приоритетно мјесто реализацију људских/дјечијих права у 

складу са Конвенцијом о правима дјетета и Универзалном декларацијом о људским правима. 

 Методологија развијена у оквиру пројекта користи приступ планирању базиран на људским правима са 

посебним фокусом на принципе недискриминације и учешћа. Кључни аспект приступу развоја који се темељи 

на људским правима јесте одговорност. Са стајалишта људских права, појединци или групе су носиоци права, 

док су институције и власти, као носиоци дужности, одговорни за реализацију тих права, а самим тим и у 

обавези да успоставе мјере поштовања и заштите ових права.  

 У току израде Акционог плана за 2013-2014. годину проведене су методе истраживања и методе 

интервјуа, као и методе мониторинга имплементације активности Акционог плана за 2011-2012. годину у циљу 

добијања препорука за унапређење Акционог плана за 2013-2014. годину. Такође, кориштени су релевантни 

документи и законске регулативе, информације са web portala и одржани састанци са професионалцима из 

институција/организација из сфере социјалне заштите. Поред претходно наведених докумената, кориштене су и 

информације добијене на састанцима PAG групе, подаци из документа „Процјена ситуације у области 

социјалне/дјечије заштите и инклузије у односу на област водоснабдијевања у општини Рудо“ (у даљем тексту: 

Процјена ситуације), као и искуство из реализације претходног Акционог плана за 2011-2012. годину. 

 У оквиру Пројекта покренута је активност дизајнирања међусекторалног рефералног механизма за 

социјалну заштиту и инклузију на нивоу заједнице, кроз коју се примјењује и PAR методологија. PAR је 

методологија истраживања која је усмјерена на позитивну социјалну промјену унутар локалне заједнице у којој 

се проводи, посебно када је у питању пружање могућности дјеци и младима за активно учествовање у 

процесима одлучивања у породици, школи и локалној заједници.  

 У циљу квалитетног и ефикасног планирања активности социјалне заштите на локалном нивоу, 

чланови/це Комисије су учествовали на едукацијама из области успоставе и одржавања рефералног механизма, 

планирања и писања пројекта, мониторинга и евалуације, заговарања, односа са јавношћу, као и управљања 

људским ресурсима. 

 

3. АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ  

3.1. Мапирање система социјалне заштите дјеце и одраслих  
Систем социјалне заштите и инклузије у БиХ укључује више сектора дјеловања друштва у циљу 

заштите дјеце и одраслих у БиХ: социјални, образовни, здравствени, сектор правосуђа и полиције, као и  

невладин и приватни сектор и породицу. Институције и организације активне у систему социјалне и дјечије 

заштите, са својим нивоима одговорности, дјелују и пружају услуге у складу са релевантним законодавством, 

мандатима, овластима, описом посла, процедурама извјештавања и изворима финансирања. Систем социјалне и 

дјечије заштите организован је на различитим нивоима власти: државном нивоу (Босна и Херцеговина), 

ентитетском нивоу (Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска), нивоу дистрикта (Брчко дистрикт 

БиХ), кантоналном нивоу (10 кантона у Федерацији Босне и Херцеговине), као и на општинском нивоу.   

У наставку слиједи табеларни преглед институција, агенција, центара, дирекција и комисија од значаја 

за социјалну заштиту и инклузију дјеце и одраслих на свим нивоима, а релевантних за општину Рудо (Табела 

1.).
2
  

 Држава БиХ Ентитет РС Општина Рудо 

Институци

ја 
 Вијеће министара БиХ; 

 Министарство за људска 

права и избјеглице БиХ; 

 Министарство цивилних 

послова БиХ; 

 Министарство вањске 

трговине и економских 

односа БиХ; 

 Министарство здравља и 

социјалне заштите; 

 Министарство просвјете и 

култур 

 МУП; 

 Министарство правде; 

 Министарство 

пољопривреде, шумарства 

 Општина Рудо; 

 ЈУ Центар за социјални 

рад 

 ЈЗУ Дом здравља „Др 

Стојана и Љубица“ 

Рудо 

 Полицијска станица 

  2 основне школе са 5 

                                                 
2
За детаљније информације у вези мапирања система социјалне заштите на државном нивоу, новоу ентитета РС 

и локалном нивоу, погледати Анекс 4. Матрица за мапирање носилаца дужности/мандата на државном и 

ентитетском нивоу и Анекс 4.1. Анализа улога актера социјалне заштите на локалном нивоу. 
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 Министарство сигурности 

БиХ; 

 Министарство правде БиХ; 
Институција Омдусмена за 

људска права. 

и водопривреде;  

 Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и 

екол; 

 Министарство финансија; 

 Министарство за економске 

односе и регионалну 

сарадњу; 

 Јавни фонд за дјечију 

заштиту РС. 

подручних школа; 

 1 средњих школа; 

 Удружење лица са 

посебним потребама 

„Нада“; 

 Центар за дневни 

боравак дјеце са 

посебним потребама 

Рудо; 

 ОО Црвеног крста 

Рудо. 
Агенција/ 

Комисија/ 

Дирекција 

 Агенција за 

једнакост полова БиХ; 

 Заједничка комисија 

за људска права, права 

дјетета, младе, имиграцију, 

избјеглице, азил и етику 

Парламентарне скупштине 

БиХ; 

 Дирекција за економско 

планирање БиХ. 

 Уреди омбудсмана за дјецу; 

 Савјет за дјецу; 

 Комисија за оцјењивање 

способности лица ометених 

у физичком и психичком 

развоју. 

 

Табела 1. Преглед институција, агенција, центара и комисија од значаја за социјалну и дјечију заштиту на 

свим нивоима, а релевантних за општину Рудо 

3.2 Општа ситуација у општини Рудо 

 Општина Рудо је општина у Босни и Херцеговини и налази се у Републици Српској. Територија 

општине Рудо налази се на тромеђи Републике Српске, Србије и Црне Горе и захвата површину од 344 км
2
. Сам 

град Рудо се налази на брдско-планинском крају доњег тока ријеке Лим, двадесетак километара прије његовог 

ушћа у ријеку Дрину. Окружено је планинским врховима Варде (1389 м), на сјеверној страни и Тмора (1280 м) 

на јужној страни. Општина се граничи са општинама Републике Српске: Вишеград, Рогатица, Ново  Горажде и 

Чајниче, и општинама које припадају Републици Србији: Прибој, Ужице и Чајетина. 

На подручју општине Рудо има 10 мјесних заједница, а на територији општине је регистровано 88 

насељених мјеста од којих се једино подручје града Рудо може сврстати у урбано и за које се може рећи да има 

градске карактеристике. Остала насеља по мјесним заједницама могу да се сврстају у ранг сеоских насеља, при 

чему се само центри МЗ по својој функцији и евентуалној величини могу сврстати у ниво сеоских насеља која 

имају  ријешене минималне, основне услове за живот грађана.
3
 

Становништво општине Рудо је претежно сеоско, неравномјерно распоређено, са већом концентрацијом 

у брдским подручјима. Национална структура становништва се незнатно измијенила у односу на податке према 

посљедњем, званичном попису из 1991. године. Уз велике миграције, узроковане ратом, а послије и недостатком 

економске и развојне перспективе, друга кључна демографска карактеристика општине је изразито неповољна 

тенденција негативног природног прираштаја. 

 Према попису из 1991. године на подручју општине Рудо је живјело 11 572 становника, а према 

подацима општине Рудо од новембра 2012. године, тренутно на подручју ове општине живи око 10 000 (4 

741М/4 549Ж) становника, распоређених у 2 750 домаћинстава. Од поменутог броја становника, по процјени 

има 841(424М/417Ж)  младих узраста од 0-14 година, док је 1 100 (553М/547Ж) малољетних лица старосне доби 

од 0-18 година, од чега је 317 (160М/157 Ж) узраста од 0-6 година и 783 (393М/390 Ж) старосне доби од 7-18 г.  

У 2009. години рођено је 55 беба, у 2010. години 53 беба, а у 2011. години 45 беба. У 2009. години 

евидентирано је 86 умрлих лица, у 2010. години 78, а у 2011. години 89 умрла лица. Поменути подаци указују на 

негативан природни прираштај. 

Према добијеним подацима од Општине Рудо,  од новембра 2012. године, евидентирано је 696 радно 

способних запослених особа. Такође, на Заводу за запошљавање Рудо евидентирано је и 1 671 (959М/ 712Ж) 

                                                 
3
 Стратешки план развоја општине Рудо за период 2006-2011. године 
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радно способно незапослених лица, а међу њима и незапослен кадар струке које се баве стручним радом са 

дјецом у сфери социјалне заштите дјеце и одраслих.  

По питању локалне економије, подаци добијени од Општине Рудо од новембра 2012. године указују да 

је у Општини Рудо регистровано 21 пословних/привредних субјеката и то: 1 друштвено, 18 приватних, те 2 

државна. 

Општина Рудо спада у неразвијене општине Републике Српске. Руководство Општине и 

административна служба раде на обезбјеђењу што квалитетнијих услова за живот и стварања урбане средине са 

свим потребним садржајима, а све у складу са могућностима.
4
 

 

Општинске стратегије 

У циљу унапређења квалитета живљења грађана, Скупштина општине је донијела „Стратегија одрживог 

развоја општине Рудо за 2012-2017“. Примарни циљ овог документа је да Општина, као јединица локане 

самоуправе, дефинише своје правце и идентификује стратешке смијернице за будући развој. Такође, у циљу 

унапређења квалитета живљења грађана, успостављени су развојни документи како слиједи:  

 Акциони план социјалног укључивања у систем социјалне/дјечије заштите у односу на област 

водоснабдијевања у општини Рудо за 2011-2012. годину“; 

 Омладинска политика за период 2008-2013 године; 

 Локални еколошки акциони план; 

 План капиталних инвестиција за 2012. годину; 

 Студија водоснабдијевања општине Рудо. 

3.3 Анализа ситуације по питању приоритетних социјално искључених група 

Комисија Општине Рудо је на ванредној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела одлуку да се 

приликом планирања активности у оквиру новог Акционог плана за 2013-2014. годину уврсте сљедеће 

социјално искључене групе:   

 

1. Дјеца и млади ометени у  физичком и психичком развоју; 

2. Дјеца и млади са осталим сметњама (у гласу и говору и са оштећењем чула вида); 

3. Пунољетна хронично душевно обољела лица. 

Ова одлука је донесена на основу научених лекција и стечених искустава у раду Комисије, као и на 

основу анализе постојеће ситуације и резултата спроведеног праћења реализације активности Акционог плана за 

2011-2012. годину.
5
 

На основу резултата анализе концептуалног радног оквира, у општини Рудо идентификовани су 

сљедећи кључни проблеми у односу на неадекватну подршку за дјецу и одрасле из издвојених приоритетних 

социјално искључених група
6
: 

 недовољно издвајање финансијских средства за финансирање социјалне заштите; 

 непостојање јасне стратегије развоја и планирања социјалне заштите на свим нивоима владиног и 

невладиног сектора; 

 немогућност пружања адекватних услуга од стране институција/организација у сектору социјалне 

заштите; 

 недовољно и неадекватно провођење постојеће законске регулативе; 

 професионални стандарди и механизми одговорности су слаби; 

 недовољна сензибилизација друштва; 

 недостатак адекватног простора за рад и техничке опреме у институцијама/ организацијама у 

сектору социјалне заштите; 

                                                 
4
За више информација видјети Анекс 1. „Пројена ситуације у области социјалне/дјечије заштите и инклузије у 

односу на област водоснабдијевања у оштини Рудо“, септембар 2010. године 
5
„Социјална искљученост представља процес којим се одређени појединци “одгурују” на руб друштва те их се, 

због њиховог сиромаштва, непосједовања основних вјештина и знања те немогућности цјеложивотног учења, 

или због дискриминације, спречава да у цјелости судјелују. Ово их удаљава од могућности запошљавања, 

стварања дохотка и образовања као и од социјалних и мрежа које постоје унутар заједнице. Тако они имају мало 

могућности приступа моћи и тијелима задуженим за одлучивање те се често осјећају немоћнима и у 

немогућности да на било који начин утичу на одлуке које се директно тичу њиховог свакодневног живота.“ 

(„Социјална укљученост у БиХ, Извјештај о хуманом развоју 2007“, UNDP/IBHI , стр. 25) 
6
 Концептуални радни оквир представља приказ постојећих проблема у одосу на социјално искључену групу, а 

приказано кроз неуспјех појединца, система и друштва. Исти се налази у Анексу 2. 



 

    „Службени гласник општине Рудо”  број   7/13                  Страна   

34 

 недостатак запосленог/ ангажованог стручног кадра у сектору социјалне заштите; 

 недовољан рад на превенцији и раној идентификацији проблема; 

 сва препозната дјеца са психофизичким сметњама, из низа разлога, нису прошла процес 

регистрације, специјалистичке прегледе и дијагностицирање од стране стручњака; 

 неуједначеност у раду Комисије за разврставање лица ометених у физичком и психичком развоју, јер 

се категоризацији дјеце са посебним потребама не даје дужна пажња и Комисија површно сагледа стање дјеце и 

на брзину доноси одлуку о категоризацији без претходног праћења; 

 недостатак едукације наставника за рад са дјецом са физичким и психичким сметњама; 

 изостављена економска мотивација наставног кадра за рад са дјецом са психофизичким сметњама 

није довољна; 

 због низа фактора, неадекватно провођење инклузивне наставе отежава рад наставног кадра што 

негативно утиче на цјелокупне резултате инклузије; 

 утицај традиције и недостатак знања и вјештина, као и недостатак сензибилности за проблеме дјеце 

са психичким и физичким сметњама; 

 недовољна информисаност и едукованост родитеља дјеце са психичким и физичким сметњама; 

 пасивност родитеља да се укључе у процесе одлучивања и подузимање акција у циљу промјене 

ситуације врло често узрокована неправедним системом који постоји у нашем друштву када су у питању особе 

са инвалидитетом; 

 непостојање изграђеног система едукације професионалног кадра који се бави социјалном 

проблематиком од стране надлежних институција; 

 непостојање јединствене базе података о свим социјално искљученим групама.
7
 

 

На основу анализе ситуације у општини Рудо, Комисија је такође препознала додатне проблеме који 

горе наведене групе дјеце и одраслих доводе у стање социјалне искључености: изостанак иницијативе 

појединаца за учествовање у доношењу одлука, као и недовољан ангажман локалне заједнице у рјешавању 

проблематике социјално искључених група, недовољно развијен НВО сектор, неповољно социо-економско 

окружење (незапосленост, утицај економске кризе, итд.), недовољно промовисан, заступљен и награђен 

волонтерски рад, те преоптерећеност стручног кадра административним пословима и сл. 

У наставку слиједи детаљнији преглед положаја приоритетних социјално искључених група у општини 

Рудо. 

 Дјеца и млади ометени у физичком и психичком развоју 

По питању дјеце и младих ометених у физичком и психичком развију постоји сљедећи законски оквир: 

Закон о социјалној заштити („Сл. гл. РС“ бр. 37, од 27.04.2012. године), Закон о заштити лица са менталним 

поремећајима („Сл. гл. РС“, бр. 46/04), Закон о омбудсману за дјецу („Сл. гл. РС“, бр.103/08), као и Правилник о 

разврставању лица са сметњама  у физичком и психичком развоју („Сл. гл. РС“, бр. 115/03) и Правилник о 

васпитању и образовању дјеце са посебним образовним потребама у основним и средњим школама („Сл. гл. 

РС“, бр. 85/04).    
Лицима ометеним у физичком и психичком развоју ЈУ ЦСР пружа одређене облике заштите: 

благовремено откривање случајева, упућивање на специјалистичке прегледе и разврставање, одговарајућу 

рехабилитацију и слично.  

У оквиру Закона о основном образовању РС, у категорију дјеце са посебним потребама укључују се: 

 дјеца са тјелесним и чулним оштећењима (тјелесно инвалидна, слијепа и слабовидна, глува и наглува, 

са поремећајима у говору и гласу); 

 дјеца која су ментално ометена (психичка ометеност лакшег, умјереног и тежег степена); 

 дјеца која су вишеструко ометена у развоју (са двије или више ометености); 

 аутистична и дјеца са другим сметњама. 

 

Утврђивање врсте и степена ометености у развоју дјеце врши се на основу приједлога Комисије за 

разврставање лица са психофизичким оштећењима. Рјешењем којим се утврђује врста и степен ометености у 

развоју утврђује се и способност стицања основног образовања и програм по којем ће се дијете школовати.
8
 У 

зависности од степена ометености и потреба, дјеца и омладина ометена у физичком и психичком  развоју 

корисници су одређених права у оквиру социјалне и дјечије заштите.  

                                                 
7
За више информација видјети Анекс 2. Концептуални радни оквир и Анекс 3. Анализа узрока у концептуалном 

оквиру 
8
 Закон о основном образовању и васпитању, Сл. гл. РС, бр. 74/8; 
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Према подацима из 2010. године, у општини је било регистровано 19 дјеце ометене у физичком и 

психичком развоју која су оцјењена од стране Комисије за оцјењивање способности лица ометених у физичком 

и психичком развоју.
9
 Према подацима од добијеним од ЈУ ЦСР Рудо, закључно са новембром 2012. године, у 

општини су регистроване 22 (10М/12Ж) малољетне особе ометене у физичком и психичком развоју, које су 

прошле процес категоризације.
10

 

У Табели 2. дат је преглед према врстама ометености и оштећења дјеце која су прошла процес 

категоризације,  закључно са новембром 2012. године. 

 Табела 2. Преглед дјеце ометене у физичком и психичком развоју 

 

Када су у питању корисници који остварују права из социјалне заштите, у новембру 2012. године 

евидентирана су 22 (10М/12Ж) малољетна лица. Од поменутог броја корисника/ца, било је укупно 14 (7М/7Ж) 

корисника права на новчану подршку и 4 (2М/2Ж) који су смјештени у сродничку или хранитељску породицу. 

Нема евидентираних малољетника/ца који примају помоћ за оспособљавање за живот и рад или која су 

смјештена у установе социјалне заштите, нити малољетних лица којима су изречене васпитне мјере.  

Када се ради о издвајањима за дјечију заштиту од стране Јавног фонда за дјечију заштиту Републике 

Српске, а по правима из Закона о дјечијој заштити РС („Сл. гл. РС“, бр. 4/02, 17/08 и 1/09) и броју корисника/ца, 

у општини Рудо у 2011. години за кориснике/це права по Закону о дјечијој заштити Републике Српске, а која се 

остварују преко ЈФДЗ РС,  укупно је утрошено 281.235,00 КМ.
12

 

Због недовољне просвјећености родитеља, те незаинтересованости уже породице, а и недостатка 

адекватног институционалног система, одређени број дјеце није прошао специјалистичке прегледе и нису 

разврстани. 

У општини Рудо основну школу (у обе основне школе) у 2012/2013. години похађа укупно 477 

(248/М/229/Ж) ученика и ученица. Од наведеног броја, наставу похађа 3 (1М/2Ж) дјеце ометене у физичком и 

психичком развоју које је оцијенила Комисија за оцјењивање и разврставање дјеце са потешкоћама у развоју, те 

22 (13М/9Ж) дјеце ометене у физичком и психичком развоју, које Комисија за оцјењивање и разврставање дјеце 

са потешкоћама у развоју није оцијенила. Број дјеце која су прошла опсервацију школског стручног тима је 22 

(13М/9Ж). За инклузивну наставу се не издваја довољно финансијских средстава, те школе нису у потпуности 

опремљене, а  наставни кадар није довољно образован за овакав вид рада.  

                                                 
9
 Документ „Процјена ситуације у области социјалне/дјечије заштите и инклузије у односу на област 

водоснабдијевања у општини Рудо“ 
10

 ЈУ ЦСР Рудо, новембар 2012. године; 
11

 Чл. 12., Закон о социјалној заштити РС (Сл. гл. РС бр 21/93, 15/96, 110/03, 33/08): 

Ометеним у физичком и психичком развоју сматра се малољетник са оштећењем чула вида, чула слуха, 

поремећајима у говору и гласу, тјелесним оштећењима, психичком заосталошћу (лаког, умјереног, тежег и 

тешког степена) или са комбинованим сметњама. 
12

 Подаци од стране ЈУ ЦСР Рудо (исти су добиjени од стране ЈФДЗ РС , 24.11.2012. године 2012. године); 

Р

ед. 

бр. 

Дјеца ометена у физичком и психичком развоју
11

      М Ж У

купно 

1

0 

1

2 

2

2 

0

1. 

Дијете са оштећењем чула вида - 1 1 

0

2. 

Дијете са оштећењем чула слуха - 1 1 

0

3. 

Дијете са поремећајем у говору и гласу - - - 

0

4. 

Дијете са тјелесним оштећењима и трајним сметњама у 

физичком развоју 

3 - 3 

0

5. 

Дијете ометено у психичком развоју: 

  Лаког степена 1 3 4 

  Умјереног степена - 1 1 

  Тежег и тешког степена 2 3 5 

0

6.  

Комбиноване сметње 4 3 7 
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Друштвена заједница није довољно упозната са њиховим постојањем  нити проблемима породица у 

којима су дјеца са сметњама. ЈУ ЦСР углавном пажњу усмјерава ка евидентирању те дјеце, а мањим дијелом на 

његу и развој због финансијских и кадровских немогућности. У евиденцији ЈУ ЦСР постоје дјеца са другим 

сметњама (целијаклија, дијабетес, SCH) и остале које нису обухваћене Правилником о разврставању лица са 

сметњама у психичком и физичком развоју, те та дјеца не могу да остваре одређена права предвиђена Законом о 

социјалној заштити. 

Када је у питању предузимање првих корака у циљу пружања помоћи дјеци ометеној у физичком и 

психичком развоју, најчешћи проблем су родитељи који из низа разлога не желе да прихвате да дијете има  

сметњу.  

У оквиру  MDG-F Пројекта, посебно усмјереним пројектом технички је оснажено Удружење особа са 

посебним потребама „Нада“ Рудо, а кроз набавку 1 рачунара и 1 принтера. Такође , у оквиру Посебно 

усмјереног пројекта „Подршка дјеци ометеној у физичком и психичком развоју кроз активности  успоставе 

система примјене рефералног модела социјалне/дјечије заштите и инклузије у општини Рудо“ одржана су 2 

једнодневна тренинга на тему „Инклузија у локалној заједници“  од стране УГ „Дуга” Сарајево, а у циљу 

сензитивизације представника институција/организација и родитеља када се ради о питањима од значаја за 

унапређење социјалне заштите и инклузије. 

 

 Дјеца и млади са осталим сметњама (у гласу и говору и са оштећењем чула вида) 

По питању дјеце и младих са осталим сметњама (у гласу и говору и са оштећењем чула вида) постоји 

сљедећи законски оквир: Закон о социјалној заштити, Закон о заштити лица са менталним поремећајима, Закон 

о омбудсману за дјецу, као и Правилник о разврставању лица са сметњама  у физичком и психичком развоју и 

Правилник о васпитању и образовању дјеце са посебним образовним потребама у основним и средњим 

школама.  
Лицима ометеним у физичком и психичком развоју ЈУ ЦСР пружа одређене облике заштите: 

благовремено откривање случајева, упућивање на специјалистичке прегледе и разврставање, одговарајућу 

рехабилитацију и слично.  

Посљедњих година, све је већи број дјеце са сметњама у гласу и говору, као и дјеце са оштећењем чула 

вида. Нема званичне евиденције о броју дјеце која спадају у поменуту категорију, али по добијеним 

информацијама из основих школа, поменута дјеца имају сметње у напредовању. 

Због недовољне просвјећености родитеља, те незаинтересованости уже породице, одређени број дјеце 

није прошао специјалистичке прегледе и нису разврстани. У социјално искључену група дјеца и млади са 

осталим сметњама (у гласу и говору и са оштећењем чула вида) спадају дјеца која имају поменуте потешкоће, 

али нису прошла процес категоризације од стране Комисије за оцјењивање способности лица ометених у 

физичком и психичком развоју. 

Према подацима из 2010. године, у општини је било регистровано 1 је дијете (1Ж) са оштећеним чулом 

вида, те ниједно дијете са поремећајем у гласу и говору, а која су прошла процес категоризације.
13

 Према 

подацима добијеним од ЈУ ЦСР Рудо, у општини Рудо постоји велики број дјеце са поменутим сметњама, иако 

иста нису регистрована. Закључно са новембром 2012. године, у општини Рудо основну школу (у обе основне 

школе) у 2012/2013. години похађа укупно 477 (248М/229Ж) ученика и ученица. Од наведеног броја, наставу 

похађа 10 (7М/3Ж) дјеце са оштећењем у гласу и говору, те 10 (4М/6Ж)  дјеце са оштећењем чула вида, а која 

нису оцијењена од стране Комисије за оцјењивање способности лица ометених у физичком и психичком 

развоју. 

Друштвена заједница није довољно упозната са њиховим постојањем  нити проблемима породица у 

којима су дјеца са поменутим сметњама. ЈУ ЦСР углавном пажњу усмјерава ка евидентирању те дјеце, а мањим 

дијелом на његу и развој како због чињенице да иста нису прошла процес катеоризације, тако и због 

финансијских и кадровских немогућности. С обзиром да дјеца и млади са поменутм сметњама нису прошла 

процес категоризације, иста не могу да остваре одређена права предвиђена Законом о социјалној заштити. 

Када је у питању предузимање првих корака у циљу пружања помоћи дјеци ометеној у физичком и 

психичком развоју, најчешћи проблем су родитељи који из низа разлога не желе да прихвате да дијете има  

сметњу.  

 Пунољетна хронично душевно обољела лица  

По питању хронично душевно обољелих лица сљедећи законски оквир: Закон о здравственој заштити  

(„Сл. гл. РС“, бр. 18/99, 23/99, 58/01 и 62/02, 106/09), Закон о здравственом осигурању („Сл. гл. РС“, бр. 18/99, 

51/01, 70/01 и 51/03, 17/08, 1/09), Закон о заштити лица са менталним поремећајем. 

                                                 
13

 Документ „Процјена ситуације у области социјалне/дјечије заштите и инклузије у односу на област 

водоснабдијевања у општини Рудо“ 
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У општини Рудо, примарну здравствену заштиту становништва на територији општине пружа Дому 

здравља „Др Стојана у Љубица“ Рудо. Грађани општине Рудо услуге болничког лијечења остварују у Општој 

болници у Фочи, те мањим бројем у Општој болници у Прибоју. Дом здравља задовољава потребе 

становништва пружајући услуге путем служби породичне медицине, затим дјечије медицине, службе хитне 

помоћи, стоматолошке ординације и лабораторије.  

Здравствена установа Дом здравља, чији је оснивач општина Рудо, проводи мјере примарне здравствене 

заштите (превенција болести и хитна медицинска помоћ) и дио секундарне здравствене заштите (гинеколошки и 

педијатријски прегледи, рендген снимања, интернистички, офталмолошки, хируршки прегледи...), а у складу са 

Законом о здравственој заштити. У Дому здравља Рудо организоване су сљедеће службе: породична медицина, 

консултативне службе гинекологије и педијатрије, хигијенско-епидемиолошка служба (ХЕС) која, између 

осталог, врши и испитивање воде, али у поменутој служби нема специјалисте, већ послове обавља техничар, 

затим хитна медицинска помоћ, стоматолошка служба и лабораторија. Нема специјалисте дјечије стоматологије. 

Хигијенско-епидемиолошка служба врши редовно вакцинације, систематске прегледе дјеце.  

Дом здравља обезбјеђује здравствену заштиту за цјелокупно становништво општине и то у оквиру рада 

4 амбуланте породичне медицине. Рад патронажне службе у општини Рудо је успостављен и врше га 1 

медицинска сестра, 1 љекар по потреби и возач. У општини Рудо организован је рад  3  подручнe амбулантe и то 

у мјесним заједницама: Миоче, Штрпца и Бијело Брдо. 

У досадашњој пракси, Дом здравља има развијену сарадњу са цивилним друштвом, која се у највећој 

мјери огледа у сарадњи са ЈУ Центром за социјални рад, понајвише код збрињавања корисника ЈУ ЦСР.  

Према подацима Дома здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо и ЈУ Центра за социјални рад Рудо, у 

оштини Рудо је 2011. године било 36 (25М/11Ж) хронично душевно обољелих лица, док закључно са новембром 

2012. године у општини Рудо има 48 (30М/18Ж) хронично душевно обољелих пунољетних лица. 

 У циљу побољшања здравствене заштите хронично душевно обољелих лица, било би потребно да сва 

душевно обољела лица буду обухваћена обавезним видом здравствене заштите на терет локалне заједница која 

за то треба да планира средства. Такође, потребно је предузимати мјере за спречавање настанка менталних 

болести и менталних поремећаја, те унапређивати поступање према лицима са менталним поремећајима и 

поштовати људска права и слободе и достојанства лица са менталним поремећајим. 

 

4.СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОПШТИНИ РУДО 

4.1 Идентификација отклоњених недостатака и будућих изазова у систему социјалне 
заштите и инклузије 

Носиоци дужности на општинском нивоу у систему социјалне заштите и инклузије су: Општина, ЈУ 

ЦСР, ЈЗУ Дом здравља, васпитно-образовне установе, полиција и суд. Идентификацију и анализу основних 

слабости и недостатака система социјалне заштите  извршили су  чланови/ице Комисије Општине Рудо, а кроз 

коришћење матрице за анализу недостатака у континуитету услуга. Извршене анализе су омогућиле увид у 

ситуацију о стању права дјеце и одраслих (која су у складу са Конвецијом о правима дјетета и УН Декларацијом 

о људским правима), али и на чињеницу да се та права не имплементирају у обиму који би омогућио дјеци и 

одраслима из приоритетних социјално искључених група адекватан животни стандард и социјалну укљученост. 

Анализа недостатака континуитета услуга је омогућила свеобухватан увид у дјеловање институција и 

организација по питању омогућавања услуга за дјецу и одрасле из приоритетних социјално искључених група. 

Све релевантне институције и организације проводе услуге: превенције, ране идентификације, процјене и 

регистрације, ране интервенције, рефералног механизма, доносе одлуке, пружају услуге (основне или додатне), 

те проводе механизме праћења и жалби. Услуге се проводе у складу са дјелатношћу и мандатима институција и 

организација, а њихов опсег и примјена су условљени различитим контекстним утицајима, као нпр. питање 

надлежности укључујући и родитељску одговорност, питање материјалних и људских ресурса укључујући 

финансијски аспект, недовољно развијене институционалне механизме и др. 

Недостаци који су отклоњени током имплементације Акционог плана за 2011-2012. годину односе се 

на:  

 непостојање међу-секторалне и уопште сарадње актера социјалне заштите која је унапређена 

успостављањем Комисије за унапређење социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије на локалном нивоу 

и формирањем Стручног/оперативног тима; 

 недовољну подршку локалне заједнице за невладине организације/ удружења; 

 недостатак прецизно дефинисаних смијерница које регулишу систем сарадње кроз потписани 

Протокол о посрупању и сарадњи; 

 непостојање јединствене базе података што је отклоњено кроз успостављање DevInfo базе података; 
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 недовољну едукованост стручног и нестручног кадра по питању проблематике социјално искључених 

група који су прошли низ едукација; 

 недовољну сензитивизацију и едукацију стручног кадра, родитеља и осталих представника/ца локалне 

заједнице по питању социјално искључених група путем давања информација нa ЈП Информативни центар Рудо 

– ТВ Рудо; 

 незаинтересованост грађана за укључивање у процесе доношења одлука и унапређење стања 

социјално искључених група што је побољшано путем њиховог укључивања у рад PAG и PAR група. 

 

Иако су имплементацијом Акционог плана за 2011-2012. годину отклоњени претходно наведени 

недостаци и даље постоје изазови с којима се потребно суочити у имплементацији активности Акционог плана 

за 2013-2014. годину, а односе се на: 

 недовољна финансијска средства за побољшање стања социјално искључених група из општинског 

буџета, те континуирано дјеловање Комисије; 

 неадекватну инфраструктуру и установе за прихват и рад са дјецом/младима и старијим лицима 

(дневни центри, друштвене просторије, савјетовалишта и др.); 

 пасиван став шире јавности наспрам значаја рјешавања проблематике са којом се суочавају лица из 

социјално искључених група (незаинересованост грађана за укључивање у процесе проналажења адекватних 

рјешења); 

 недостатак стручног кадра који се бави питањима социјалне заштите у институцијама (логопед, 

дефектолог, педагог); 

 недовољан број едукативних програма  и примјене алтернативних метода рада са дјецом и одраслима; 

 недовољну едукованост и упућеност родитеља/старатеља, због које у појединим случајевима долази 

до негирања родитеља/старатеља да дијете има потешкоћу у развоју; 

 несензитивност локалне заједнице према особама са потешкоћама у развоју која доводи до њиховог 

споријег укључивања у све сфере друштвене заједнице; 

 слабу сарадњу са родитељима дјеце/младих и недовољно знање истих о могућностима за побољшање 

сања социјално искључене групе; 

 недовољну заинтересованост за волонтерски рад и на умањен ангажман  појединаца у сфери социјалне 

заштите; 

 недостатак превентивног рада и раног откривања социјално искључених група; 

 постојање формалних овлашћења, али  недовољно провођење истих због низа фактора (нису прецизно 

прописане одговорности актера социјалне заштите, немогућност провођења  законске регулативе, неадекватне 

смјернице и стандарди, споре процедуре, недовољни финансијски и људски ресурси, слаба мотивација, 

недовољна подршка локалне заједнице, непровођење одговарајуће контроле). Поменути недостатак је 

препознат, али на истом, за разлику од осталих, није могуће радити у оквиру Акционог плана за 2013-2014. 

годину.
14

 

 

5. „АКЦИОНИ ПЛАН ЈАЧАЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ 
У ОПШТИНИ РУДО ЗА 2013-2014. ГОДИНУ“ 

5.1 Приоритети за акцију 

С обзиром на свеобухватни процес израде „Aкционог плана за  2013-2014. годину у општини Рудо, 

утврђена је неопходност развијања одређених смијерницачијом би се примјеном побољшала социјална заштита 

и инклузија дјеце и одраслих. 

У складу са идентификованим проблемима социјално искључених група дјеце и одраслих, те анализом 

изазова за будуће дјеловање,  неопходно је подузети одређене кораке у циљу превазилажења горе наведених 

недостатака и изазова: 

Краткорочно (2 године) је неопходно подузети сљедеће кораке: 

 обезбиједити средства за реализацију активности Акционог плана за 2013-2014. годинукоје се налазе у 

наставку овог документа, а из буџета Општине, донатора, приватног сектора, надлежних министарстава и сл; 

 заговарати издвајање средстава из буџета Општине за финансирање рада Комисије за унапређење 

социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије; 

                                                 
14

 За више информација видјети Анекс 6. Анализа недостатака капацитета на локалном нивоу  
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 подржати реализацију документа „Приједлог критерија и мјере социјалне политике у области 

водонабдијевања у општини Рудо“ путем заговарања за издвајањем средстава за субвенционисање 

идентификованих група; 

 осигурати континуитет у раду Стручног/оперативног тима у циљу примјене Протокола о поступању и 

сарадњи; 

 иницирати и промовисати потребу кадровског и материјалог јачања релевантних служби и 

институција из области социјалне заштите путем иницијатива за покретање приједлога пројекта према 

донаторима; 

 континуирано дјеловати у циљу укључивања породица и дјеце у процесе доношења одлука (PAG и 

PAR) кроз сазивање састанака, информисање и организовање ученика/ца; 

 радити на обезбјеђивању стручног и едукативног кадра у систему социјалне заштите путем 

промовисања потребе присуства на семинарима, едукацијама, стипендирањем студената који се школују за 

дефицитарна занимања и слично; 

 наставити унапређивати тимски рад и сарадњу свих релевантних актера у области социјалне заштите, 

сазивати састанке са актерима социјалне заштите, те покретати иницијативе; 

 наставити јачати мјешовити систем социјалне заштите путем континуираног дјеловања Комисије и 

Стручног/оперативног тима; 

 континуирано радити на успостављању праведнијег система који ће бити отворен за све особе у 

заједници, укључујући и особе са потешкоћама у развоју; 

 континуирано радити на раном идентификовању корисника социјалне заштите и превенцији (физичке 

и психичке сметње, проблеми у гласу и говору, проблеми са чулом вида, хронично душевно обољела лица) кроз 

сарадњу и праћење Протокола о поступању и сарадњи; 

 развијати волонтерски рад кроз иницијативе које покреће ОО Црвеног крста; 

 радити едукацију актера социјалне заштите у циљу прихватања савремених метода рада ангажовањем 

чланова/ица Комисије или Стручног/оперативног тима; 

 континуирано радити на медијској промоцији проблема у циљу информисања и јачања свијести 

локалне заједнице кроз учешће у ТВ емисијама; 

 радити на рјешавању статуса и функционисања Центра за дневни боравак дјеце са посебним 

потребама у циљу да исти буде под окриљем ЈУ ЦСР; 

 лобирати за издвајање финансијских средстава за субвенционисање услуга водоснабдијевања из 

општинског буџета, а за маргинализоване групе; 

 пратити реализацију Акционог плана за 2013-2014. годину, те на основу извјештаја и потреба, 

креирати Акциони план за 2015-2016. годину. 

 

Потенцијални партнери за реализацију горе наведених активности су све институције и организације, 

актери социјалне заштите на локалном нивоу: Општина, ЈУ Центар за социјални рад, ЈЗУ Дом здравља, 

образовне установе, полиција, судови, мјесне заједнице, медији, невладине организације и разна удружења, 

донатори (приватни сектор, међународне организације и др.), цивилно друштво (дјеца и родитељи), а све уз 

подршку надлежних министарставa. 

5.2 Очекивани извори финансирања 

 Општина; 

 надлежна министарства; 

 ЈФДЗ РС; 

 донатори; 

 приватни сектор; 

 Образовне институције; 

 невладине организације/удружења и др. 

 јавне установе; 

 мјесне заједницe; 

 Иституције/организације потписнице Протокола 

 КП „Услуга“; 

 Вјерске институције 

 РПЗ РС; 

 ЈП Информативни центар Рудо – ТВ Рудо; 

 остали медији и друго. 
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5.3 Одговорност за мониторинг активности из „Акционог плана јачања социјалне 
заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Рудо за 2013-2014. годину“ 

За мониторинг реализације активности „Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и 

одраслих у општини Рудо за 2013-2014. године“ одговорна је Комисија за унапређење социјалне, породичне и 

дјечије заштите и инклузије Општине Рудо. Исто се проводи уз подршку Стручног/оперативног тима и других 

актера социјалне породичне и дјечије заштите  инклузије и то на начин да чланови/ице Комисије помоћу 

упитника за прикупљање информација из одређених сектора континуирано прикупљају информације у оквиру 

свог сектора и исте у првој седмици текућег мјесеца достављају предсједнику Комисије за претходни мјесец. 

Предсједник исте обједињује и електронски уноси у документ за мониторинг, те уз подршку чланова Комисије 

креира шестомјесечне и годишње извјештаје о мониторингу имплементације активности Акционог плана за 

2013-2014. годину. Предсједник, уз подршку чланова Комисије, исте обједињује те креира шестомјесечне и 

годишње извјештаје о мониторингу проведбе активности из Акционог плана за 2013-2014. годину на основу 

којих Комисија ревидира активности из овог Акционог плана и планира наредне кораке у свом дјеловању. 

 

 

 

         



 

    „Службени гласник општине Рудо”  број   7/13                  Страна   41 

5.4 Оквир имплементације „Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Рудо за  2013-2014. 
годину“ 

 

Краткорочним циљевима наведеним у приоритетима за акцију у оквиру Акционог плана за 2013-2014. годину отклониће се претходно дефинисани 

недостаци, а у табели која слиједи приказан је оквир имплементације „Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у 

општини Рудо за 2013-2014. годину“ са датим активностима путем којих ће се радити на достизању краткорочних циљева, те датим носиоцима 

одговорности, индикаторима и средствима верификације.  

Планиране активности: Одговорност: Индикатори  Средства верификације 

 

ЦИЉ 1. УНАПРИЈЕДИТИ СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И  ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОПШТИНИ РУДО 

1.1 Комисија за унапређење социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије Општине Рудо 

1.1.1 Састанци/активности Комисије за унапређење 

социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије 

Општине Рудо 

Општина, Комисија - број састанака Комисије; 

- број записника са сједница Комис; 

- бр. записника са радних састанака 

 

- Записници са састанака; 

- Извјештаји о раду; 

-Фото/видео записи; 

- Рјешење о формирању Комис; 

- Правилник о раду Комисије. 

1.1.2 Заговарање за издвајањем средстава за 

финансирање Комисије из буџета Општине   

Комисија, Општина - број упућених инцијатива/дописа 

Скупштини општине и начелнику; 

- број састанака Комисије  у циљу 

договора активности 

- Дописи; 

- Извјештаји; 

- Скупштинске одлуке. 

1.1.3 Континуирано праћење реализације 

планираних активности Акционог плана  

Комисија у сарадњи са 

Стручним/ Оперативним 

тимом и локалном 

заједницом; донатори. 

- број стучних особа из различитих 

сектора социјалне заштите-Комисија 

- број установа и организација које 

достављају податке за извјештај; 

- број извјештаја о мониторингу 

реализације активности у оквиру 

Акционог плана за 2013-2014. г; 

-8 састанака Комисије. 

- Извјештај о мониторингу; 

- Извјештај о раду Комисије. 

1.1.4 Континуирано праћење и извјештавање према 

начелнику и Скупштини општине о реализацији 

активности Акционог плана  

Комисија у сарадњи са 

Стручним/ Оперативним 

тимом и локалном 

заједницом; донатори. 

- број редовних сједница Комисије; 

- број записника са сједница 

Комисије; 

- број извјештаја са радних састанака 

Комисије; 

- број извјештаја о раду Комисије; 

-Број установа и организација које 

достављају податке за извјештај; 

-2 полугодишња и 2 годишња 

извјештаја о мониторингу 

реализације активности у оквиру 

- записници са сједница; 

- извјештаји о раду Комисије; 

- Упитници за прикупљање 

података из установа и 

организација за мониторинг 

реализације активности 

Акционог плана испуњени-да/не 

- Обрасци за израду Извјештаја 

о мониторигну  реализације 

активности Акционог плана 

(наративни и финансијски) 
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Акционог плана за 2013-2014. 

годину;  

- број дефинисаних приједлога и 

препорука. 

испуњени – да/не ;  

- Извештаји; 

- листа приједлога и препорука у 

вези имплементације АП. 

1.1.5 Скицирање финансијских планова за текући 

период имплементације Акционог плана 

Комисија  - број скицираних финансијских 

планова 

- скице финансијских планова; 

- записници са састанака 

Комисије 

1.1.6 Израда Акционог плана за 2015-2016. годину 

и његово упућивање Скупштини општине на 

усвајање  

Комисија  - креиран Акциони план за 2015-

2016. годину 

- број укључених 

институција/организација 

- документ упућен Скупштини опш. 

- Акциони план за 2015-2016. 

годину; 

- преглед укључених 

институција/ организација; 

- акт Скупштине општине. 

1.2 Јачање капацитета институција које дјелују у области социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих  

1.2.1 Опремање и осавремењивање релевантних 

служби и јавних установа 

 

Општина, мјесне заједнице, 

јавне институције, надлежна 

министарства, донатори, 

НВО 

-капитални и други пројекти - списак набављене опреме; 

-инвентарне листе; 

-фото и видео записи. 

1.2.2 Подстицање професионалаца за учествовање 

на планираним едукацијама из у области социјалне 

заштите, а у циљу јачања капацитета  

 

Општина, надлежна 

министарства, РПЗ РС, 

донатори,  Комисија 

- број професионалаца, учесника 

едукација; 

- број учесника/ца 

 

- списак учесника/ца едукација; 

- цертификати; 

- извјештаји; 

- фото и видео записи. 

1.2.3 Упутити иницијативу да се у Општини 

именује особа задужена за праћење социјалне и 

дјечије заштите, однодно да се једном од 

упосленика дефинише праћење питања социјалне 

заштите и инклузије дјеце и одраслих 

Комисија - број упућених иницијатива; 

- број додијељених стипендија 

- дописи; 

- извјештаји; 

- списак студената; 

- донесена рјешења. 

1.2.4 Упућивање иницијативе да се од стране 

Општине издвоје средства за стипендирање 

студената који се школују за дефицитарна 

занимања из области социјалне заштите и 

инклузије, као што су дефектолог и логопед, а у 

циљу подстицања за школовање и уз клаузулу да су 

обавезни да се врате и најмање 3-5 година раде на 

подручју општине Рудо.  

Комисија - број упућених иницијатива; 

- број додијељених стипендија 

- дописи; 

- извјештаји; 

- списак студената; 

- донесена рјешења. 

1.2.5 Развијање компетенција наставника, стручних 

сарадника и директора одгојно-образовних 

установа за проведбу инклузивног образовања на 

општинском нивоу на основу заговарања за 

похађање тренинга и семинара које организују 

надлежна министарства и РПЗ РС 

Надлежна министарства, 

РПЗ РС, Комисија, 

Оперативни тим 

- број професионалаца, учесника 

едукација; 

- број учесника/ца 

 

- списак учесника/ца едукација; 

- цертификати; 

- извјештаји; 

- фото и видео записи. 
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1.2.6 Подршка јачању инклузивног образовања образовне институције, 

надлежна министарства, 

РПЗ РС  

- број дјеце са посебним потребама 

која су укључена у процес 

инклузивног образовања 

-квалитет образовања и 

психосоцијалне подршке 

1.3 Развој и јачање формалне институционалне сарадње између институција/организација социјалне заштите 

1.3.1 Континуирана примјена Протокола о 

поступању и сарадњи надлежних институција и 

организација с циљем унапређења 

мултисекторалног приступа социјалне/дјечије 

заштите и инклузије у односу на   област 

водоснабдијевања увођењем рефералног механизма 

Општина, институције и 

организације потписници 

Протокола,  Комисија, 

Стручни/оперативни тим 

-број идентификованих нових 

случајева 

-услуге засноване на 

међусекторалности и 

мултидисциплинарности 

-Извјештаји о раду институција 

и НВО; 

-Извјештаји о раду 

Стручног/Оперативног тима. 

1.3.2 Континуирано дјеловање 

Стручног/Оперативног тима на реализацији 

Протокола о поступању и сарадњи 

 

Општина, институције и 

организације потписници 

Протокола,  Комисија, 

Стручни/оперативни тим 

-најмање 6 састанака Оперативног 

тима; 

-број идентификованих и упућених 

нових случајева  

-извјештаји 

Стручног/Оперативног тима 

1.3.3 Заговарање за формирање базе података о 

регистрацији невладиних организација 

- Општина, Комисија, НВО, 

надлежна министарства, 

донатори 

- база података - број НВО; 

- Извјештаји 

1.3.4 Континуиран рад на изналажењу могућности 

за трајно и сигурно водоснабдијевање 

- Општина, мјесне 

заједнице, КП „Услуга“ а.д. 

Рудо, Комисија 

- сигурно водоснабдијевање и 

приступ питкој води 

- број састанака; 

- извјештаји и записници; 

- фото и видео записи. 

1.3.5 Анимирање рада Стручног/оперативног тима 

успоставом обрасца/формулара за идентификацију 

нових случајева 

Комисија, Стручни/ 

оперативни тим 

- број укључених рофесионалаца; 

- број састанака 

- образац дјеловања Стручног/ 

оперативног тима; 

- извјештаји и записници са 

састанака. 

1.4  Укључивање подорица и дјеце у процесе доношења одлука које се тичу њихових права 

1.4.1 Пружање подршке и наставак рада са PAR и 

PAG групама  

- Комисија, PAR и PAG 

група; мјесне заједнице, 

Општина, школа и друге 

јавне институције, НВО 

- број састанака - извјештаји; 

- спискови присутних; 

- фото и видео записи. 

1.4.2 Чланство PAG групе проширити 

представницима мјесних заједница 

- Комисија, PAG група, 

мјесне заједнице, Општина, 

јавне институције, НВО 

- проширено чланство  - записници и извјештаји; 

- спискови присутних; 

- фото и видео записи. 

1.4.3 Учешће представника/ца PAR и PAG групе у 

процесима доношења одлука у општинским 

представничким тијелима 

 

- Комисија, PAR и PAG 

група; Општина, школа и 

друге јавне институције. 

- приједлози за рјешавање проблема 

од интереса за дјецу и одрасле; 

- анкете, упитници, јавне расправе, 

информисања 

- Списак учесника/ца; 

- записници са одржаних 

састанака 

- Извјештаји; 

- Фото и видео записи; 

1.4.4 Организовање округлих столова, презентација 

путем медија, штампање прошура 

- Општина, мјесне 

заједнице, јавне 

институције, Комисија 

- одржани округи столови; 

- информисање грађана; 

број добијених прједлога 

- Извјештаји и записници; 

-  спискови учесника; 

- приједлози; 
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1.4.5 Организација едукација за родитеље из 

области социјалне заштите 

Општина, НВО, јавне 

институције, Комисија 

- едукације - Спискови учесника/ца 

едукација; 

- извјештаји; 

- фото и видео записи. 

1.5   Јачање улоге НВО сектора у области социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих 

1.5.1 Подршка пројектима НВО-а које дјелују у 

сфери социјалне заштите дјеце и одраслих 

НВО, Општина и релевантне 

службе, јавне институције, 

надлежна министарства, 

донатори, Комисија 

-капитални и други пројекти - извјештаји; 

-инвентарне листе; 

-фото и видео записи. 

 

1.5.2 Кадровско јачање НВО-а, организовање 

едукација из области социјалне заштите заштите 

кроз заговарање писања приједлога према 

донаторима 

 

 

Општина и релевантне 

службе, јавне установе, 

НВО, надлежна 

министарства, донатори, 

Комисија. 

- број учесника едукација 

 

- спискови учесника/ца 

едукација; 

- цертификати; 

- извјештаји; 

- фото и видео записи. 

1.5.3 Материјално опремање (нпр. техничка опрема 

и др.) заштите кроз заговарање писања приједлога 

према донаторима 

 

 

Општина, надлежна 

министарства, донатори, 

невладине организације/ 

удружења, локална 

заједница, Комисија. 

- број и врста опреме - списак набављене опреме; 

- инвентарске листе; 

- фото и видео записи. 

1.5.4 Давање приједлога за рјешавање статуса 

Центра за дневни боравак дјеце са посебним 

потребама Рудо у циљу да исти буде под окриљем 

ЈУ ЦСР 

Општина, Комисија, ЈУ ЦСР - правно ријешен статус и 

функционисање Центра 

-  извјештаји, одлуке; 

-фото и видео записи. 

 

1.6 Развој волонтеризма 

1.6.1 Промоција волонтеризма путем анимирања 

локалне заједнице за волонтерски рад у 

институцијама 

- Општина, НВО, Комисија - број промотивних активности; 

- број иницијатива, покретнутих 

акција и пројеката; 

- извјештаји; 

- фото и видео записи. 

1.6.2 Промоција волонтерског рада путем 

одржавања предавања у циљу помоћи особама са 

посебним потребама 

- Општина, НВО, Комисија, 

јавне институције, 

Стручни/оперативни тим 

- број иницијатива, покретнутих 

акција и пројеката; 

- извјештаји; 

- фото и видео записи. 

1.6.3 Организовање акција помоћи старим и 

изнемоглим лицима и другим социјално угроженим 

особама на бази волонтерског рада 

- Општина, НВО, Комисија, 

јавне институције, 

Стручни/оперативни тим, 

цивилна заштита, ОО ЦК, 

међународне организације 

- број иницијатива, покретнутих 

акција и пројеката; 

 

- извјештаји; 

- фото и видео записи. 

ЦИЉ 2: УНАПРИЈЕДИТИ ПОДРШКУ ПРИОРИТЕТНИМ СОЦИЈАЛНО ИСКЉУЧЕНИМ ГРУПАМА ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ НА НИВОУ 

ОПШТИНЕ РУДО 

Планирање активности подразумијева пружање подршке и помоћи утврђеним социјално искљученим групама у локалној заједници кроз дјеловање установа/ 
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организација које дјелују у области социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих кроз њихов свакодневни рад, као и кроз реализацију пројеката/акција 

подржаних од стране донаторских средстава и др. 

2.1 Подршка дјеци и младима ометеним у физичком и психичком развоју 

2.1.1 Подршка Удружењу особа са посебним 

потребама „Нада“ Рудо 

 

Општина, ЈУ ЦСР,  

васпитно-образовне и 

здравствене установе, РПЗ 

РС, медији, НВО,  

волонтери, родитељи, дјеца, 

професионалци, донатори, 

Комисија, Стручни/ 

Оперативни тим и др. 

донатори 

-број корисника; 

-број пројеката; 

-број  едукативних програма и 

радионица; 

-квалитет подршке стручњака и 

примијењених услуга стручног рада; 

-став корисника;  

-степен социјализације и 

интеграције дјеце у друштву; 

-извјештаји о раду; 

- фотографије и видео записи; 

- број медијских презентација. 

2.1.2 Запошљавање родитеља дјеце са потешкоћама 

у развоју 

 

Општина, ЈУ ЦСР, јавне 

институције, Комисија 

- број запослених родитеља; 

- степен социјализације и 

интеграције у друштву 

-извјештаји о раду; 

- фотографије и видео записи; 

- број медијских презентација. 

2.2 Подршка дјеци и младима са осталим сметњама (у гласу и говору и са оштећењем чула вида) 

2.2.1 Покретање иницијативе за категоризацију 

поменуте дјеце у циљу остваривања права 

Комисија, ЈУ ЦСР, Општина -број корисника; 

- број покренутих иницијатива; 

- квалитет подршке стручњака и 

примијењених услуга стручнограда; 

-став корисника;  

-степен социјализације и 

интеграције дјеце у друштву. 

-извјештаји о раду; 

- фотографије и видео записи; 

- број медијских презентација. 

2.3  Подршка хронично душевно обољелим 

лицима  

   

2.3.1 Покретање иницијативе да сва душевно 

обољела лица буду обухваћена обавезним видом 

здравствене заштите на терет локалне заједнице 

(планирати средства у буџету)  

 

Општина, ЈУ ЦСР, Дом 

здравља,  Комисија 

Пројекта, Стручни/ 

Оперативни тим. 

-број корисника; 

-број покренутих иницијтива; 

-став корисника; 

-степен укључености и 

информисаности; 

-степен међу-секторалне сарадње. 

- извјештаји о реализованим 

активностима; 

  

2.3.2 Предузимати мјере за спречавање настанка 

менталних болести и менталних поремећаја 

Комисија, ЈУ ЦСР, НВО, 

Дом здравља, Стручни/ 

Оперативни тим, Општина 

-број корисника; 

-број покренутих иницијтива; 

-савјетодавни рад; 

-степен укључености и 

информисаности; 

-степен међу-секторалне сарадње. 

- извјештаји о реализованим 

активностима; 

- списак лица обухваћених 

савјетодавним радом. 

 

ЦИЉ 3: УНАПРИЈЕДИТИ СИСТЕМ ПРИКУПЉАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ 

ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ НА НИВОУ ОПШТИНЕ РУДО 
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3.1 Успостављање нових и ажурирање постојећих база података о корисницима/цама  

3.1.1 Иницирање формирања и ажурирање 

електронске базе података о дјеци и одраслима из 

маргинализованих група у свим установама 

надлежним за социјална питања 

Општина, релевантне 

службе за социјалну 

проблематику, васпитно-

образовне и здравствене 

установе, медији, НВО, 

полиција, Комисија. 

-број евидентираних случајева, 

састанци Комисије и 

Стручног/Оперативног тима 

 

-ажурирана база података; 

- шифре клијената;  

- записници са састанака. 

 

3.1.2 Континуиран ажурирање DevInfo базе 

података 

Општина - ажурирана DevInfo база; 

- број особа задужених за унос 

података 

- DevInfo база података; 

- опис послова 

 

ЦИЉ 4.   УНАПРИЈЕДИТИ ПРОМОЦИЈУ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ НА 

НИВОУ ОПШТИНЕ РУДО 

4.1 Јачање свијести локалне заједнице о социјално искљученим групама дјеце и одраслих 

4.1.1 Медијска промоција у циљу информисања и 

промовисања активности у сфери јачања система 

социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих 

ЈП Информативни центар 

Рудо – ТВ Рудо, Општина, 

јавне установе, невладине 

организације,  

Комисија, надлежна 

министарства, донатори 

 

-број одржаних округлих столова, 

јавних трибина; 

-број учесника/ца; 

-број покренутих иницијатива; 

-број ТВ емисија, штампаних 

брошура, публикација инфо-водичи, 

памфлети, плакате 

-медијско праћење (звучни и 

видео записи, дневна штампа, 

фотографије, билтени и др.); 

-степен информисаности 

локалне заједнице 

- извјештаји и фото/видео 

записи. 

 

ЦИЉ 5.   ПОВЕЋАТИ ФИНАНСИРАЊЕ КОРИСНИКА У ОКВИРУСИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ 

НА НИВОУ ОПШТИНЕ РУДО 

5.1 Заговарање за повећање издвајања средстава за кориснике социјалне заштите 

5.1.1  Заговарање за издајање финансијских 

средстава за потребе социјалне заштите дјеце и 

одраслих – Средства буџета Републике Српске за 

кориснике/це социјалне и дјечије заштите 

Општина уз подршку 

Комисије, надлежна 

министарства. 

-број корисника социјалне заштите; 

-број пројеката финансираних из 

Републичког буџета. 

 

-рационално и законско 

кориштење буџетских 

средстава; 

-финансијски прегледи и 

извјештаји. 

5.1.2 Заговарање за финансирање права из сфере 

социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих 

која се финансирају из Општинског буџета  

Општина уз подршку 

Комисије 

-издвајања за социјалну заштиту и 

инклузију дјеце из Буџета општине 

за 2013. и 2014. годину; 

-број корисника; 

-број пројеката. 

-рационално и законско 

кориштење буџетских 

средстава; 

-финансијски преглед. 

5.1.3 Наставак лобирања за издвајање субвенција за 

услуге водоснабдијевања, те обезбјеђивање нових 

извора финансирања (приватни подузетници за 

своје запослене или хуманитарне организације за 

Општина, Комунално 

предузеће „Услуга“, 

Комисија, јавне установе, 

НВО, приватни сектор, 

- издвајање за субвенције на 

комуналне/водоводне услуге; 

- број корисника/ца 

- број дописа; 

- дописи; 

- извјештаји, записници; 

- Рјешења; 

- спискови корисника/ца. 



 

    „Службени гласник општине Рудо”  број   7/13                  Страна   47 

оне који немају изворе примања у почетку са 

симболичним учешћем у циљу развијања свијест о 

дјеловању у овој области) 

Стручни/ оперативни тим, 

надлежна министарства, 

донатори 

- број састанака 

5.1.4 Заговарање за издвајање финансијских 

средстава која се издвајају из приватног сектора за 

улагање у систем социјалне и дјечије заштите  

Привредници и 

предузетници општине, 

локална заједница, медији,  

Комисија, НВО 

-број корисника помоћи; 

- број индивидуалних  донација; 

- број иницијатива, покретнутих 

акција и пројеката; 

-број састанака; 

- број јавних позива на укључивање; 

-финансијски преглед и 

извјештаји; 

- Допис Комисије са молбом за 

достављање података; 

-Подаци приватних фирми,  

јавних установа, НВО; 

- извјештаји; 

- фото и видео записи. 

5.1.5 Заговарање и покретање иницијатива за 

осигурање средстава од донатора 

Донатори, Комисија -број пројеката; 

-број корисника; 

-износ средстава. 

- Подаци из установа и НВО 

 

5.1.6 Самофинансирање корисника/ца Родитељи, старатељи, 

сродници. 

- број корисника; 

- број донација  

- број чланова (мјесечне чланарине) 

-број родитеља, старатеља и 

сродника који финансирају неки од 

видова социјалне заштите 

- Подаци о корисницима; 

- Подаци из јавних установа, 

спортских и културних 

удружења. 

5.1.7 Заговарање код вјерских институција за 

подршкуу активностима 

Вјерске заједнице, локална 

заједница, медији, Комисија 

- број иницијатива Комисије; 

- број корисника/ца; 

- број акција солидарности. 

-спискови набављене 

опреме/помоћи; 

-фото и видео записи. 
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6. Анекси  

 

Анекс 1.  Документ „Процјена ситуације у области социјалне/дјечије заштите и  

инклузије у односу на област водоснабдијевања у општини Рудо“ 

Анекс 1.1  Листа прегледаних/кориштених докумената (стратегије, политике,  

закони, правилници, мандати, статути, описи послова) 

Анекс 1.2  Преглед докумената/анализа које су урађене у сарадњи са  

корисницима и професионалцима из области социјалне заштите и инклузије, а који су 

имали утицај на квалитетнију израду Акционог плана за 2013-2014. годину 

Анекс 1.3  Листа професионалаца, представника институција/организација из  

система социјалне заштите и инклузије, чланова/ица општинеске Комисије који су 

допринијели изради Акционог плана за 2013-2014. годину  

Анекс 1.4  Преглед досадашњих имплементираних пројеката  

Анекс 2.  Концептуални радни оквир, општина Рудо  

Анекс 3. Анализа узрока у оквиру концептуалног оквира 

Анекс 4.  Матрица за мапирање носилаца дужности/мандата на државном и ентитетском нивоу 

Анекс 4.1 Анализа улога актера социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих на локалном 

нивоу  

Анекс 5. Матрица за мапирање носилаца дужности/мандата и анализу недостатака капацитета 

континуитета услуга на локалном нивоу  

Анекс 6.    Матрица за анализу недостатака капацитета на локалном нивоу 
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На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћени текст), a у складу са чланом 34. и 107. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“,број 3/13), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 18.04..2013. 

године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Форума за безбједност општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 У Форум за безбједност општине Рудо именују се: 

  

1. КРУНИЋ ВОЈИСЛАВ - командир Станице саобраћајне полиције Вишеград 

2. ВАСИЋ РАДОМИР – командир Јединице граничне полиције Вишеград 

 

 

Члан 2. 

  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-022-35/13  

Датум: 18.04..2013.године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                              Скупштине општине Рудо 

                                       Велибор Ћировић с.р.         
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
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 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 49. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 8/08 пречишћени 

текст 9/08, 2/09 и 1/11) Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се реалокација средстава са Мјесних заједница (организациони код 0 080 200)на 

Скупштину општине Рудо (организациони код 0 080 110), за мјесец април 2013. године, у износу од 

4.426,00 КМ, са конта 412939 – Расходи за остале бруто накнаде МЗ (4.426,00 КМ) на конто 412939 –

Расходи за бруто накнаде бирачких одбора (1.659,00 КМ), на конто 412249 – Трошкови превоза изборног 

материјала (281,00 КМ), на конто 412934 – Расходи за бруто накнаде члановима ОИК (2.228,00 КМ) и на 

конто 412319 – Расходи за канцеларијски материјал (258,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику општине Рудо. 

 

 

Број:02-403-1-14/13 

Датум:24.04.2013.године                                                                            НАЧЕЛНИК 

                                                                          Рајак Рато, дипл.инж.арх.с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) 

и члана 49. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 8/08 пречишћени текст 9/08, 

2/09 и 1/11) Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској административној служби Рудо, за мјесец април 

2013. године (организациони код 0 080 0130), у износу од 34.500,00 КМ, са конта 511200 – Издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката на конто 511125 –Издаци за 

изградњу и прибављање спортско-рекреативних објеката – Спортска дворана (34.500,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику општине Рудо. 

 

 

Број: 02-403-1-15/13 

Датум: 24.04.2013.године                                                                            НАЧЕЛНИК 

                                                                            Рајак Рато, дипл.инж.арх.с.р. 
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АКТА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ РУДО 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

Општинска изборна комисија 

 

Број: 01-03-15/13 

Датум: 04.04.2013. године 

 

 

 На основу тачке 37. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове Савјета мјесне 

заједнице („Службени гласник Републике Српске“ број: 122/12), Општинска изборна комисија Рудо на 

сједници одржаној дана 03.04.2013. године, д о н и ј е л а    ј е 

 

 

О Д Л У К У 

о потврђивању и објављивању резултата избора за чланове 

Савјета мјесних заједница 

 

 

Члан 1. 

 

 Општинска изборна комисија Рудо потврђује резултате избора за чланове Савјета мјесних 

заједница који су одржани 31.03.2013. године. 

 

Члан 2. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је извјештај о резултатима гласања за сваку мјесну заједницу на 

подручју општине Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо, 

на огласној табли Административне службе и мјесних заједница. 

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК ОИК-а 

                                                                                                       Славко Лакић, дипл.правник,с.р. 

 

 

 

          МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЈЕЛО БРДО 

 

                                  КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЧЛАНСТВО         

АНСТВО  У САВЈЕТУ МЗ  БЈЕЛО БРДО 
ПРЕДЛАГАЧ Број важећих гласова 

Ћировић Милован СНСД 0 1 0 9 

Видаковић Милош ДП 0 1 0 7 

Божовић Сретен СДС 0 0 9 1 

Анђић Никола СРС РС 0 0 7 6 

Томић Јелена СНСД 0 0 6 8 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО У САВЈЕТУ МЗ БЈЕЛО БРДО 
ПРЕДЛАГАЧ 

Број важећих гласова 

Кубуровић Милан СНСД 0 0 6 1 

Стикић Здравко НДП 0 0 5 4 

Микавица Милија СНСД 0 0 5 2 

Видаковић Јовица ПДП 0 0 3 9 

Микавица Вељко СП РС 0 0 0 9 



 

    „Службени гласник општине Рудо”  број   7/13                  Страна   51 

            МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШТРПЦА 

      

      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИОЧЕ 

           

                                  КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЧЛАНСТВО         

АНСТВО  У САВЈЕТУ МЗ   ШТРПЦА 
ПРЕДЛАГАЧ Број важећих гласова 

Љубојевић Ненад ДП 0 0 9 6 

Ђуровић Сретен НДП 0 0 9 4 

Станишић Драгојле СНСД 0 0 8 7 

Анџић Богосав СДС 0 0 7 5 

Стикић Предраг ДНС 0 0 7 5 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО У САВЈЕТУ МЗ  ШТРПЦА 
ПРЕДЛАГАЧ 

Број важећих гласова 

Анџић Владан СНСД 0 0 5 0 

Бошњаковић Витомир СРС РС 0 0 4 7 

Јовановић Милисав СНСД 0 0 3 4 

Анџић Снежана СНСД 0 0 3 2 

Лаловић Ружица ДНС 0 0 2 3 

Станишић Душан ДНС 0 0 2 2 

Стикић Андрија СРС ВШ 0 0 2 1 

                                  КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО         АНСТВО  У САВЈЕТУ МЗ  МИОЧЕ 
ПРЕДЛАГАЧ Број важећих гласова 

Митровић Драго СДС 0 1 2 6 

Пјевчевић Обрад СДС 0 1 1 0 

Станковић Десимир Гр.грађ.Г.Миоче 0 0 9 2 

Митровић Горан Гр.грађ.Боранов. 0 0 7 8 

Симић Драган СРС РС 0 0 7 8 

Јелић Божо СНСД 0 0 7 4 

Симић Душко Гр.грађ.Г.Миоче 0 0 7 3 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО У САВЈЕТУ МЗ МИОЧЕ 
ПРЕДЛАГАЧ 

Број важећих гласова 

Митровић Слободанка СНСД 0 0 6 0 

Ракић Свето СНСД 0 0 5 8 

Станковић Мићо ДНС 0 0 5 2 

Митровић Раденко Гр.грађ.Боранов. 0 0 4 7 

Мршевић Миливоје СНСД 0 0 3 3 

Симић Бојана Гр.грађ.Г.Миоче 0 0 3 0 

Симић Неђељко ДНС 0 0 2 7 

Симић Стево СНСД 0 0 2 5 

Симић Сузана ДНС 0 0 2 4 

Станић Димитрије Гр.грађ.Боранов. 0 0 2 4 

Станковић Крсто ПДП 0 0 2 4 

Цвијетић Милосав СНСД 0 0 2 1 

Бојанић Грозда СНСД 0 0 1 9 

Топаловић Славиша НДП 0 0 1 7 

Јелић Момчило СП РС 0 0 1 3 

Вујадиновић Срђа ДП 0 0 1 3 

Митровић Горица Гр.грађ.Боранов. 0 0 1 0 

Тотић Мићо ДНС 0 0 1 0 

Грабовчић Стјепко СРС ВШ 0 0 1 0 

Пријовић Рафаило СП РС 0 0 0 8 

Лончаревић Младенка СП РС 0 0 0 6 
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          МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УВАЦ 

 

 

          МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОКРОНОЗИ 

 

 

          МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРО РУДО 

 

 

                                  КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЧЛАНСТВО         

АНСТВО  У САВЈЕТУ МЗ  УВАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ Број важећих гласова 

Стикић Мишо СНСД 0 0 6 8 

Бандовић Горан  0 0 5 8 

Лучић Драган  0 0 4 8 

Николић Сретен  0 0 4 3 

Новаковић Драган  0 0 4 2 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО У САВЈЕТУ МЗ УВАЦ 
ПРЕДЛАГАЧ 

Број важећих гласова 

Николић Милорад СНСД 0 0 4 1 

Видаковић Желимир  0 0 3 9 

Вујичић Крсто  0 0 3 8 

Матић Милина  0 0 1 6 

                                  КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЧЛАНСТВО         

АНСТВО  У САВЈЕТУ МЗ  МОКРОНОЗИ 
ПРЕДЛАГАЧ Број важећих гласова 

Гавриловић Мирослав СНСД 0 1 0 0 

Новаковић Миленко СНСД 0 0 9 3 

Богдановић Љубиша СНСД 0 0 9 3 

Богдановић Милена СНСД 0 0 8 5 

Никитовић радоје СДС 0 0 7 7 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО У САВЈЕТУ МЗ МОКРОНОЗИ 
ПРЕДЛАГАЧ 

Број важећих гласова 

Долаш Раденко СРС РС 0 0 7 6 

Милановић Иванка СНСД 0 0 7 1 

Перишић Драгомир НДП 0 0 6 7 

Новаковић Ненад ПДП 0 0 6 3 

Богдановић радоје ДП 0 0 5 9 

Соковић Добрисав ДНС 0 0 5 1 

Радовић Петра ДНС 0 0 3 8 

Никитовић радиша ДНС 0 0 1 8 

Никитовић Велибор ДНС 0 0 0 3 

                                  КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЧЛАНСТВО         

АНСТВО  У САВЈЕТУ МЗ  СТАРО РУДО 
ПРЕДЛАГАЧ Број важећих гласова 

Јанковић Његош СДС 0 0 3 6 

Ђерић Срђан СРС РС 0 0 3 0 

Терзић Бранислав ПДП 0 0 2 6 

Спасојевић Свето СНСД 0 0 2 6 

Костић Момир ДП 0 0 2 0 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО У САВЈЕТУ МЗ СТАРО РУДО 
ПРЕДЛАГАЧ 

Број важећих гласова 

Крсмановић Раде НДП 0 0 1 9 
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          МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРСОВО 

 

          МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕТИХОВО 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТРАГАЧИНА 

 

 

 

          МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУДО 

                                  КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЧЛАНСТВО         

АНСТВО  У САВЈЕТУ МЗ  МРСОВО 
ПРЕДЛАГАЧ Број важећих гласова 

Мићевић Милан СРС РС 0 0 5 7 

Јеремић Бране ДП 0 0 4 3 

Туба Ђоко СДС 0 0 4 0 

Вуковић небојша СНСД 0 0 4 0 

Ристовић Драган ПДП 0 0 3 0 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО У САВЈЕТУ МЗ МРСОВО 
ПРЕДЛАГАЧ 

Број важећих гласова 

Папоњак Милан  СНСД 0 0 2 7 

Кириџић Веселин НДП 0 0 2 6 

Јагличић Славица СНСД 0 0 1 7 

Рађен Милена СНСД 0 0 1 6 

Спахић Новица СНСД 0 0 1 2 

                                  КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЧЛАНСТВО         

АНСТВО  У САВЈЕТУ МЗ  СЕТИХОВО 
ПРЕДЛАГАЧ Број важећих гласова 

Гојак Хасија ДП 0 0 1 4 

Јојевић Милан СРС РС 0 0 1 4 

Мићовић Радомир СДС 0 0 1 4 

Садиковић Беган НДП 0 0 1 4 

Ћувиза Горан ПДП 0 0 1 4 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО У САВЈЕТУ МЗ СЕТИХОВО 
ПРЕДЛАГАЧ 

Број важећих гласова 

                                  КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЧЛ     

АНСТВОАНСТВО  У САВЈЕТУ МЗ  СТРАГАЧИНА 
ПРЕДЛАГАЧ Број важећих гласова 

Човић Раденко Група грађана 0 0 4 2 

Мијушковић Драгана Група грађана 0 0 3 9 

Клачар Злата Група грађана 0 0 3 8 

Похара Мухамед Група грађана 0 0 3 8 

Клачар Мујо Група грађана 0 0 3 6 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО У САВЈЕТУ МЗ СТРГАЧИНА 
ПРЕДЛАГАЧ 

Број важећих гласова 

Зуко Муса Удр.грађ.рас.л. 0 0 1 6 

                                  КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЧЛАНСТВО         

АНСТВО  У САВЈЕТУ МЗ  РУДО 
ПРЕДЛАГАЧ Број важећих гласова 

Спасојевић Илија СРС РС 0 1 2 7 

Пјевчевић Милорад СДС 0 1 2 4 

Лазовић Радосав ПДП 0 1 2 3 

Николић Гордана СРС РС 0 1 2 1 

Брадоњић Радојко СРС ВШ 0 1 1 9 

Миличевић Гораан НДП 0 1 1 6 

Новаковић Мирослав ДП 0 1 0 8 
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САДРЖАЈ:  

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 

  

 

1. Одлука о усвајању годишњег обрачуна буџета општине Рудо за период 01.01.2012 до 

31.12.2012.године 

2. Одлука о усвајању Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у 

општини Рудо за 2013-2014.годину 

3. Одлука о именовању чланова Форума за безбједност општине Рудо 

 

 

                                 

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО 

 

1. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника 

2. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

АКТА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ РУДО 

 

1. О длука о потврђивању и објављивању резултата избора за чланове Савјета мјесних заједница, са 

табелом 

 

КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ ОСВОЈИЛИ 

ЧЛАНСТВО У САВЈЕТУ МЗ РУДО 
ПРЕДЛАГАЧ 

Број важећих гласова 

Ристовић Мирослав СНСД 0 0 5 8 

Шимшић Драган СНСД 0 0 5 4 

Пернат Милан СНСД 0 0 5 1 

Кастратовић Оливера СНСД 0 0 4 9 

Симић Ђорђе СНСД 0 0 4 8 

Мићевић Бојана СНСД 0 0 4 7 

Церовић Миленко СНСД 0 0 4 4 


