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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVII Рудо, 14. Август  2013.године Број 11 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
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На основу члана 30. и 95. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Репиблике Српске“ 

број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. и 96. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ бр. 

5/13-пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 13.08.2013. године, д о н и ј е л а  

ј е  
 

О Д Л У К У 

о братимљењу општине Рудо са  

општином Зубин Поток  

 

Члан 1. 

 

 У циљу развијања свестране сарадње и 

пријатељских веза, општинa Рудо            (Република 

Српска, Босна и Херцеговина) се братими са општином 

Зубин Поток  (Косово и Метохија, Република Србија).  

 

Члан 2. 

 

 Братимљење и сарадња постаје основ за 

развијање и јачање пријатељских односа кроз сусрете на 

пољу привреде, пољопривреде, културе, образовања, 

туризма, спорта и осталих активности које су од интереса 

за двије општине.  

 

Члан 3. 

 

 Општина Рудо и општина Зубин Поток 

потписаће повељу о братимљењу, а у име општине Рудо 

за потписивање Повеље се овлашћује Начелник општине. 

  

Члан 4.  

 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивљања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-65/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                               Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р          

 

   

02...............................................................................................   
  На основу члана 30 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj:101/04, 42/05 и 118/05), члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13 

пречишћени текст,) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 13.08.2013.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

 о накнадама  члановима управих и надзорних одбора 

у институцијамачији је оснивач  Скупштине општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђује се висина, услови и 

начин исплате накнаде за рад члановима управних и 

надзорних одбора у установама и предузећима чији је 

оснивач Скупштина општине. 

 

Члан 2. 

 

 Члановима управних и надзорних одбора 

припада накнада у висини од 30,00 КМ, за сваку сједницу 

органа којој су присуствовали, или су на други начин 

били ангажовани из своје надлежности. 

 

Члан 3.  

 

 Члановима управних и надзорних одбора 

исплаћују се трошкови превоза од мјеста становања до 

мјеста одржавања сједнице, уколико је та раздаљина већа 

од 2 километра. 

 Трошкови из претходног става обрачунавају се и 

исплаћују у висини важећих цијена превоза у јавном 

саобраћају на тој релацији, односно у висини 20% од 

цијене бензина по пређеном километру, уколико нема 

успостављеног јавног превоза. 

 

Члан 4. 

 

 Средства за исплату накнаде обезбјеђују се у 

оквиру установе или предузећа за своје чланове органа 

управљања.  

 Припадајућа накнада се уплаћује на текући 

рачун члановима управних и надзорних одбора. 

 



 

 

            „Службени гласник  општине Рудо”  број   11/13                   14.08.2013.   

 

2 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-71/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р             

03...............................................................................................    
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. алинеја 

12.  Статута општине Рудо ("Службени гласник општине 

Рудо", број: 5/13-пречишћени текст), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 13.08.2013. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О учествовању општине Рудо на лицитацијама у 

поступку намирења потраживања за невраћене 

кредите за подстицај развоја локалне заједнице 

 

Члан  1. 

 

 Општина Рудо ће учествовати на лицитацијама у 

поступку намирења потраживања за невраћене кредите за 

подстицај развоја локалне заједнице које се проводе по 

заказаној јавној продаји од стране Основног суда 

Вишеград. 

Члан  2. 

 

Средства за куповину ствари из члана 1. ове 

Одлуке обезбједиће се из Револвинг фонда  а средства 

добијена од продаје истих вратиће се у Револвинг фонд. 

 

Члан  3. 

 

Максимални износ до кога се може лицитирати 

је 30% од процјењене вриједности уколико се лицитира 

непокретност и 50% од процијењене вриједности 

уколико се лиситира покретна ствар. 

 

Члан 4. 

 

 Имовина прибављена на овај начин продаће се 

јавним надметањем. 

 

Члан 5. 

 

Овлашћује се Начелник општине Рудо да 

спроведе све потребне активности на провођењу ове 

одлуке.    

Члан 6. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Број:01-022-72/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р        

 

04...............................................................................................   
На основу члана 30. Став 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 

5/13-пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 13.08.2013. године, доноси 

 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о додјели  на  привремено коришћење  

дио објекта и опреме „Хладњаче“ Увац 

 

 

Члан 1. 

 

  Пољопривредној задрузи“Увац“ п.о. Рудо, 

додјељује се на привремено  коришћење непокретности и 

опрема у власништву општине у дијелу 3/8, које су у 

сувласништву са Задругом и то: 

1. Дио објекта пословне зграде у привреди број 

1. Хладњача у Увцу ,  изграђеним на к.ч. 312/4 КО 

Штрпци, поље-хладњача у површини од 538; 

            2. Дио основних средства, расхладни агрегати и 

остала опрема у објекту Хладњача. 

3. Дио објекта у изградњи - пословне зграде у 

привреди од 97 м
2
 лоциран на к.ч. 312/7 КО Штрпци и 

земљиште уз привредну зграду у површини од 1014 м
2
; 

- дио к.ч.313/2 КО Штрпци,звано поље, воћњак 

1. класе економско двориште у површини од 414 м
2
; 

-дио  к.ч.312/6 КО Штрпци,  звано поље, 

приступни пут у површини од 478 м
2 
са дијелом 1/3. 

 

Члан 2. 

 

 Непокретности и опрема из члана 1. Ове одлуке 

се додјељује Пољопривредној задрузи „Увац“ ради 

обављања регистроване дјелатности. 

 

Члан 3. 

 

Право привременог коришћења додјељује се на 

период до 10 година, без накнаде. 

 

Члан  4. 

 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор о додјели на привремено коришћење у складу са 

овом одлуком. 

 

 

Члан  5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-022-70/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р     
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05...............................................................................................   
На основу члана 192. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

40/13 ), а у вези са чланом 38. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

55/10 ) и чл. 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ бр. 5/13-пречишћен текст, 

Скупштина општине Рудо, на својој сједници 

одржаној13.08.2013. године, донијела је:  

 

ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се Нацрт Просторног плана општине 

Рудо, израђен од стране „Завода за урбанизам и 

пројектовање“ д.о.о. Бијељина, у јулу 2013. године (у 

даљем тексту Нацрт плана). 

 

Члан 2. 

 

Нацрт плана се односи на подручје територије 

општине Рудо у површини од 344,00  км
2
. 

 

Члан 3. 

 

Утврђени Нацрт плана садржи текстуални и 

графички дио. 

Текстуални дио Нацрта плана садржи сљедеће 

цјелине: 

А. ОРГАНИЗАЦИОНА И СТРУЧНА ПРИПРЕМА 

ПЛАНА; 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И 

ПРОБЛЕМИ  РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА; 

В. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА; 

Г. ПРОГРАМ ПЛАНА И КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА; 

Д. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И ГРАЂЕЊА  

Ђ. СМЈЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОСТОРНОГ      

     ПЛАНА. 

 

Графички дио Нацрта плана садржи сљедеће 

графичке прилоге: 

A) КАРТЕ СТАЊА 

Р.бр. Назив прилога – карте  Размјера 

1. Положај Општине Рудо у ширем 

окружењу 

1:700 000 

2. Микроокружење Општине Рудо 1:150 000 

3 Топографска карта 1:25 000 

4. Извод из Просторног плана Републике 

Српске до 2015.     

- Коришћење вода и водна 

инфраструктура -  

1:1 200 000 

5. Синтезна карта геолошких тематских 

области 

1:25 000 

6. Намјена простора 1:25 000 

7. Мреже насеља и инфраструктурних 

система 

– Мрежа насеља и саобраћајна мрежа –  

1:25 000 

8. Мреже насеља и инфраструктурних 

система 

1:25 000 

– Мрежа насеља, електро-енергетска, 

телекомуникациона  

и водоводна мрежа –  

9. Границе катастарских општина 1:25 000 

10. Заштићени простори 1:25 000 

 

   

Б) КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

Р.бр. Назив прилога – карте  

 

Размјера 

1 Основна планирана намјена површина 1:25 000 

2 Мрежа насеља и центара 1:25 000 

3 Карта инфраструктурних система 

- Саобраћајна мрежа – 

1:25 000 

4 Карта инфраструктурних система 

- Електро-енергетска, 

телекомуникациона  

и водоводна мрежа – 

1:25 000 

5 Посебна подручја 

- Зоне природних и створених 

ризика и зоне угрожености са 

мјерама заштите –   

1:25 000 

6 Заштићени простори  

- Непокретна културно-историјска 

добра и природне вриједности – 

1:25 000 

7

. 

Карта спровођења плана 1:25 000 

   

Члан 4. 

 

Утврђени Нацрт плана биће изложен на јавни 

увид у просторијама општине Рудо – Дом културе у 

трајању од 30 дана. 

 

Члан 5. 

 

Носилац припреме Плана, Одјељење за 

привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове, обавијестиће јавност о мјесту, времену и начину 

излагања утврђеног Нацрта плана путем огласа који ће се 

објавити у два средства јавног информисања најмање три 

пута, с тим да ће се прва обавијест објавити 15 дана прије 

почетка јавног увида, а друге двије два дана узастопно, 

непосредно пред почетак јавног увида. 

 

Члан 6. 

 

Обавијест из претходног члана треба да садржи 

мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, те рок у 

коме се могу послати приједлози, примједбе и мишљења 

на утврђени Нацрт плана. 

 

Члан 7. 

 

Носилац припреме плана обавезан је да на мјесту 

на којем је изложен утврђени Нацрт плана обавијести 

јавност да се детаљније информације, објашњења и 

помоћ у формулисању примједби могу добити код 

носиоца припреме и носиоца израде плана 
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Члан 8. 

 

Примједбе, приједлози и мишљења о утврђеном 

Нацрту плана се уписују у свеску са нумерисаним 

странама, која ће се налазити у просторији у којој ће 

утврђени Нацрт плана бити изложен, или се у писаној 

форми могу достављати носиоцу припреме плана који је 

обавезан да их прослиједи носиоцу израде плана. 

 

Члан 9. 

 

Став носиоца израде о примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматраће се на стручној 

расправи која ће се организовати у року од 30 дана од 

дана затварања јавног увида, на коју ће се позвати 

представници носиоца припреме, носиоца израде и 

организација из члана 32. став 4. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 55/10), као и чланови савјета плана.  

 

Члан 10. 

 

Носилац припреме објавиће јавни позив за 

стручну расправу у најмање једном дневном листу 

доступном на територији цијеле Републике три дана 

прије и на дан одржавања расправе којој могу да 

присуствују сва заинтересована лица. 

 

Члан 11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеног гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-64/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р        

     

06...............................................................................................   
 На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћенио текст), након разматрања захтјева Савјета 

Мјесних заједница Штрпца и Сетихово, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 13.08.2013. 

године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

Члан 1. 

 

Одобравају се средства Мјесној заједници 

Штрпца у износу од 2.000,00 КМ на име суфинансирања 

трошкова за реконструкцију водоводне мреже са 

изворишта „Запода“ и Мјесној заједници Сетихово у 

износу од 1.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова 

довођења воде у засеок Гривин- куповине водоводних 

цијеви. 

Члан 2. 

 

Средства из члана 1. Ове Одлуке издвојити из 

Буџета општине Рудо за 2013.годину са конта 511200 

„Издатци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката“. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

Број:01-022-73/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р         

07...............................................................................................    
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj:101/04, 42/05 и 118/05), члана 59. Одлуке о 

безбједности саобраћаја на подручју општине Рудо („ 

Службени гласник општине Рудо“ број 1/13) и члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, брoj: 5/13 пречишћени текст,) Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

13.08.2013.године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о именовања Савјета за безбједност саобраћаја 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

Именује се Савјет за безбједност саобраћаја у 

саставу: 

1. Љиљана Ћиковић- представник локалне 

управе, 

2. Горан Лазовић-СЈБ, 

3. Гојко Топаловић-АМД 

4. Др. Крсто Станишић- Дом здравља, 

5. Жељко Ступић-технички преглед возила, 

6. Младен Ракић-средња школа, 

7. Марина Ступић – основна школа. 

 

Члан 2. 

 

             Задаци савјета су: 

- Разматрање питања из области безбједности 

саобраћаја, 

- Предлагање мјера за унапређење безбједности 

саобраћаја, 

- Давање мишљења на стратешке документе 

- Иницирање доношења и учествовање у изради 

прописа и других аката, а који се тичу 

безбједности саобраћаја у надлежнсти општине 

Рудо, 

- Давање мишљења на програме, планове рада и 

извјештаје надлежних органа управе општине 

Рудо у области саобраћаја и 

- Остваривање и подстицање координације и 

сарадње између надлежних органа управе 

општине Рудо и општинских субјеката 

безбједности саобраћаја као што су полиција, 

АМД, школе, Дом здравља, станице техничких 

прегледа, предузећа која врше одржавање путева 

и слично. 
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Члан 3. 

 

 Чланови савјета се бирају на период од 5 година. 

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-66/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р      

 

08...............................................................................................    
На основу члана 30 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj:101/04, 42/05 и 118/05), 8, став 2. Одлуке о 

подстицајима за развој пољопривредне производње („ 

Службени гласник општине Рудо“ број 4/13) и члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, брoj: 5/13 пречишћени текст,) Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

13.08.2013.године, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о именовања Комисије за праћење намјенског 

утрошка подстицајних средстава 

 

Члан 1. 

 

Именује се комисија за праћење намјенско 

утрошка подстицајних средстава за развој пољопривреде 

у саставу: 

1. Миленко Станић, 

2. Мирко Мијушковић, 

3. Драган Стикић. 

 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије је: 

- да утврди да ли су корисници и чланови њиховог 

заједничког домаћинства намјенски утрошили 

одобрена средства подстицаја за развој 

пољопривреде; 

- да ли су испоштовани рокови држања добара за 

које су кориштена подстицајна средства; 

- да сачини извјештај о извршеној контроли и исти 

достави Скупштини општине. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-67/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р    

         

 

09...............................................................................................    
На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст) и члан 115. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 

3/13), Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 13.08.2013. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Комисије за избор органа 

управљања у предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Разријешавају  се чланови Комисије за избор 

органа управљања у предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Рудо у саставу: 

 

1.  Драгиша Драгутиновић-предсједник 

2.  Гојко Топаловић-члан 

3.  Милован Топаловић-члан 

4.  Мирко Јовановић-члан 

5.  Бојана Мићевић-члан 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-68/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р            

10...............................................................................................     
На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 41/03), 

члана 34. и 43. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број 5/13-пречишћени текст) и 

члана 34. и 115. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број 3/13), 

Скупштина општине Рудо на својој сједници одржаној 

дана 13.08.2013.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор органа 

управљања у предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Комисија за избор органа управљања 

у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо у саставу: 

 

1. Игор Никитовић-предсједник 

2. Слађана Пушоњић-члан 

3. Драгана Јовановић-члан 

4. Драгиша Драгутиновић-члан 

5. Драган Павловић-члан 
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Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је да спроводи процедуру по 

јавним конкурсима за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо. 

Члан  3. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-69/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р    

         

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

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-

пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 13.08.2013.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О усвајању Извјештаја о куповини хладњаче, пратеће 

опреме, земљишта и објеката 

 

Члан  1. 

   

Усваја се Извјештаја о куповини хладњаче, 

пратеће опреме, земљишта и објеката. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-76/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р   

         

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

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-

пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 13.08.2013.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан  1. 

   

Обавезује се Пољопривредна задруга „Увац-

Рудо“ са п.о. да једном годишње доставља Скупштини 

општине Рудо извјештај о пословању. 

 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-404-31/13.                                                                

Датум:13.08.2013.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                       Велибор Ћировић.с.р    

 

 

 

 

         

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Н а ч е л н и к- 

Број:02-123-12/13 

Датум: 26.07.2013.године 

 

 На основу члана 43. и 124. став 4 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05), Начелник општине 

Рудо, д о н о с и 

 

П Р О Г Р А М 

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И НАЧИН 

ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИПРАВНИКА  У 

ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Овим програмом уређује се стручно 

оспособљавање  приправника са завршеном високом 

стручном спремом (дипломирани економиста, 

дипломирани правник и менаџер у пословно-цивилној 

безбједности) и средњом стручном спремом   ( IV  и III 

степена), начин стручног оспособљавања, обавезе 

приправника и послодавца за вријеме трајања 

приправничког стажа и начин полагања испита 

приправника. 

Члан 2. 

 

 Приправник је лице које први пут  заснива радни 

однос, односно које  нема радно искуство. 

 Приправнички стаж за лица са завршеном 

високом стручном спремом траје 12 мјесеци, а за лица са 

завршеном средњом стручном спремом траје 6 мјесеци. 

 Приправнички стаж рачуна се од дана заснивања 

радног односа у том степену школске спреме. 

 

Члан 3. 

 

 За вријеме трајања приправничког стажа, 

приправнику се одређује ментор под чијим надзором се 

врши стручно оспособљавање приправника. 
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 За ментора се може одредити службеник који ће, 

по оцјени руководиоца органа, а на основу његовог 

радног искуства, пружити потребну обуку приправнику и 

упознати га са извршавањем одређене групе послова. 

 

Члан 4. 

 

 Програм стручног оспособљавања приправника 

садржи: 

 а) детаљније упознавање приправника са улогом 

општине као јединице локалне самоуправе, пословима 

локалне самоуправе, организацијом њених органа, 

односом општине према другим институцијама власти и 

обавезама према грађанима, 

 б) упознавање са унутрашњом организацијом и 

систематизацијом радних мјеста у Општинској 

административној служби Рудо, 

 в)  упознавање са пословима кojи произилазе из 

примјене Уредбе о канцеларијском пословању 

републичких органа управе и других прописа из области 

канцеларијског пословања, 

 г) упознавање са начелима управног поступка и 

начина комуникације органа управе и грађана у поступку 

остваривања њихових права и обавеза и 

 д) права, обавезе и одговорности које произилазе 

из радног односа приправника. 

 

Члан 5. 

 

 Стручно оспособљавање приправника обавља се 

кроз практичну обуку и рад, обављање послова и 

задатака у Административној служби за чије је обављање 

прописана школска спрема коју приправник има. 

 Обука приправкика обављаће се по следећој 

динамици: 

 а) Приправник- дипломирани економиста 

-рачуноводствено - финансијски послови буџета 

општине-14 седмица 

-рачуноводствено - финансијски послови 

Административне службе-14 седмица 

-послови јавних набавки и инвестиција, израде пројеката 

и програма развоја заједнице-14 седмица 

-управни послови и надзор из надлежности одсјека за 

инспекције и комуналну полицију-4 седмице 

-управни послови у области приватног предузетништва и 

пољопривреде-4 седмице 

-послови пријемне канцеларије и архиве- 2 седмице и 

-канцеларијско пословање-континуирано. 

 

 б) Приправник- дипломирани правник 

-имовинско-правни послови и урбанизам-15 седмица 

-управни послови у области приватног предузетништва и 

пољопривреде-4 седмице 

-управни послови и надзор из надлежности одсјека за 

инспекције и комуналну полицију-4 седмице 

-центар за пружање услуга грађанима-приступ 

информацијама и информисање- 

15 седмица 

-послови Стручне службе Скупштине општине и 

Начелника општине-4 седмице 

-управни послови у области грађанских стања, радних 

односа и борачко-инвалидске заштите-8 седмица 

-послови пријемне канцеларије и архиве- 2 седмице и 

-канцеларијско пословање- континуирано. 

 

 в) Приправник- менаџер у пословно-цивилној 

безбједности 

-послови цивилне заштите-20 седмица 

-управни послови и надзор из надлежности одсјека за 

инспекције и комуналну полицију-20 седмица 

-управно-правни послови и евиденције у области 

друштвених дјелатности 

-послови пријемне канцеларије и архиве- 2 седмице и 

-канцеларијско пословање- континуирано. 

 

 

 г) Приправник- средња стручна спрема IV степен 

- послови матичне службе 

-послови овјере исправа, вођења јавних регистара и 

издавања радних књижица 

-послови портирске службе и возача 

-послови пријемне канцерије и архиве и 

-канцеларијско пословање- континуирано. 

  

 д) Приправник- средња стручна спрема III 

степен 

-послови портирске службе и возача 

-послови курирске службе и 

-канцеларијско пословање. 

 Период стручног оспособљавања приправника  

са средњом стручном спремом по наведеним службама 

односно пословима, одредиће се зависно од стручног 

профила приправника који се приме у радни однос. 

 

Члан 6. 

 

 За вријеме трајања приправничког стажа 

приправник је обавезан: 

-на долазак и одлазак са посла у складу са утврђеним 

радним временом, 

-извршавање обавеза у складу са овим програмом, 

-вођење дневника у складу са динамиком стручног 

оспособљавања. 

 

Члан 7. 

 

Након проведеног приправничког стажа и 

овјереног дневника приправника од стране ментора, 

приправник стиче услов за полагање стручног испита. 

Стручни испит се полаже на начин утврђен 

Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике 

Српске. 

 

Члан 8. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Ступањем на снагу овог програма престаје да 

важи Програм стручног оспособљавања приправника у 

Општинској административној служби Рудо број: 

02-020-839/10 од 07.07.2010.године. 

                                                

                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, 

                Рато Рајак, дипл.инж.архитектуре,с.р.  
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На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

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

ЈУ “ Центар за социјални рад“ Рудо за додјелу помоћи за 

реализацију пројекта“ Социјализација дјеце Републике 

Српске 2013“, Начелник општине д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 340,00 КМ  на име помоћи ЈУ“ Центар за социјални 

рад“ Рудо , за реализацију пројекта“ Социјализација 

дјеце Републике Српске 2013“. 

 

II 

 

Средства , из тачке 1.ове одлуке , намјењена су 

за седамнаесторо дјеце , која ће љетовати у Кумбору , у 

периоду од 13.07.2013-22.07.2013.године. 

 

III 

 

Уплату средстава , извршити на рачун васпитача 

који води групу, Буква Братислава ,  бр.562-001-0000-607 

233. 

IV 

 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије ,просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

Број:02-40-115/13 

Датум:26.06.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05 и 118/05) , Начелник општине 

 д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 100,00 КМ  на име помоћи  Кукић Шефкету  из Куле ,  

за трошкове прољетње сјетве. 

 

II 

 

Средства , из тачке 1.ове одлуке , исплатити 

једнократно. 

III 

 

Уплату средстава извршити  на рачун   Бобар 

банке  бр.565-002-0001384057,  са позиције „текуће 

помоћи избјеглим и расељеним лицима- 416-123“. 

 

IV 

 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије , просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

Број:02-40-73/13 

Датум:24.04.2013.године       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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На основу члана 43.тч.11.и члана  72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр.101/04, 42/05 и 118/05), 

разматрајући захтјев  Општинске Развојне Агенције 

„ОРА“   Рудо, Начелник општине Рудо, д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Цјеновник услуга брода 

„Водени Ћиро“ 

 

I 

 

Даје се сагласност Општинској Развојној 

Агенцији „ОРА“ Рудо,  на цјеновник услуга 

брода“Водени Ћиро“ бр.117/13 од 20.06.2013.године. 

 

II 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:02-404-29/13 

Датум:08.07.2013.године              НАЧЕЛНИК 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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На основу члана 43.тч.11.и члана  72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр.101/04, 42/05 и 118/05), Начелник 

општине Рудо  д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о  унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској развојној агенцији Рудо 
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I 

 

Даје се сагласност на Правилник  о  унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској развојној агенцији Рудо, бр.127/13  од 

05.07.2013.године. 

II 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана , од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:02-020-32/13 

Датум:23.07.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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На основу члана 43.тч.11.и члана  72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр.101/04, 42/05 и 118/05), 

разматрајући захтјев  ЈУ Дом здравља „Др. Стојана и 

Љубица“  Рудо, Начелник општине Рудо          д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку о измјенама и 

допунама Статута ЈЗУ Дом здравља „Др.Стојана и 

Љубица“Рудо 

 

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и 

допунама Статута ЈЗУ Дом здравља „Др.Стојана и 

Љубица“Рудо, бр.02-468/13 од  25.06.2013.године. 

 

II 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:02-023-1/13 

Датум:28.06.2013.године       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

7................................................................................................   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

На основу члана 43.тч.11.и члана  72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр.101/04, 42/05 и 118/05), 

разматрајући захтјев  ЈУ Дом здравља „Др. Стојана и 

Љубица“  Рудо, Начелник општине Рудо, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Одлуку о измјенама и 

допунама Статута ЈЗУ Дом здравља „Др.Стојана и 

Љубица“Рудо 

 

 

I 

 

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и 

допунама Статута ЈЗУ Дом здравља „Др.Стојана и 

Љубица“Рудо, бр.02-469/13 од  25.06.2013.године. 

 

II 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана , од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

 

Број:02-023-4/13 

Датум:22.07.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, 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: 5/13 - пречишћени текст) 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 

развојној агенцији Рудо, за мјесец јул 2013. године 

(организациони код 0 080 910), у износу од 561,00 КМ, са 

конта 412959 – Расходи по судским рјешењима (561,00 

КМ), на конто 412200 – Расходи за електричну енергију, 

комуналне и комуникационе услуге (31,00 КМ), на конто 

412539 – Расходи за текуће одржавање опреме (480,00 

КМ) и на конто 412933 – Расходи за бруто накнаде 

чланова управних и надзорних одбора (50,00 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:02-0403-1-25/13 

Датум:12.08.2013.год.      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

1. Одлука о братимљењу општине Рудо са општином Зубин Поток  

2. Одлука о накнадама  члановима управих и надзорних одбора у институцијамачији је оснивач  Скупштине 

општине Рудо 

3. Одлука учествовању општине Рудо на лицитацијама у поступку намирења потраживања за невраћене 

кредите за подстицај развоја локалне заједнице 

4. Одлука о додјели  на  привремено коришћење  

5. дио објекта и опреме „Хладњаче“ Увац 

6. Одлука о утврђивању нацрта просторног плана општине Рудо 

7. Одлука о одобравању средстава (водоснадбјевање у МЗ Штрпца и МЗ Сетихово) 

8. Одлука о именовања Савјета за безбједност саобраћаја општине Рудо 

9. Одлука о именовања Комисије за праћење намјенског утрошка подстицајних средстава 

10. Одлука о разрјешењу чланова Комисије за избор органа управљања у предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Рудо 

11. Одлука о именовању чланова Комисије за избор органа управљања у предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Рудо 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о куповини хладњаче, пратеће опреме, земљишта и објеката 

13. Закључак (обавеза ПЗ Увац-Рудо за извјепштавање) 

 

 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

1. Програм стручног оспособљавања и начин полагања испита приправника у општинској административној 

служби Рудо  

2. Одлука  о додјели новчане помоћи (ЈУ Центар за социјални рад Рудо) 

3. Одлука  о додјели новчане помоћи (Кукић Шефкет) 

4. Одлука о давању сагласности на Цјеновник услуга брода „Водени Ћиро“ 

5. Одлука о давању сагласности на Правилник о  унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у Општинској развојној агенцији Рудо 

6. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља „Др.Стојана и 

Љубица“Рудо 

7. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља „Др.Стојана и 

Љубица“Рудо 

8. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (ОРА Рудо) 

 


