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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVII Рудо, 30. септембар 2013.године Број 13 

 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   

1................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

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

(број 5/13-пречишћен текст), Скупштина општине Рудо, 

на сједници одржаној дана 26.09.2013. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

о заштити и држању животиња на територији 

општине Рудо 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком регулише се заштита здравља 

животиња, у погледу држања, смјештаја и исхране,  као и 

утврђивање услова за њихово држање на територији 

општине Рудо. 

Члан 2. 

 Термини који се користе у овој одлуци 

дефинишу се на сљедећи начин: 

1. Животиње: Све доместиковане (припитомљене) и 

дивље животињске врсте, сисари, птице, гмизавци, 

водоземци, рибе и бескичмењаци, осјетљиви на бол, 

патњу и стрес. 

2. Домаће животиње:Све животиње које је човек 

припитомио, и које се традиционално гаје ради 

производње: хране за човјека, природних влакана и 

материјала животињског поријекла за добробит човека. У 

смислу ове одлуке то су: копитари (коњи, магарци, мазге 

и муле) , папкари(говеда, овце, козе и свиње), кунићи, 

пернате животиње (патке, ћурке, кокошке, гуске, 

голубови, препелице) и пчеле. 

3. Кућни љубимци: Све животињске врсте које човјек 

гаји и чува ради задовољства и друштва. У смислу ове 

одлуке, то су: пси, мачке, кунићи, мали глодари, собне 

птице, тераријумске, акваријумске и друге животиње које 

се гаје ради дружења и помоћи. 

4. Држалац животиња:Свако правно или физичко лице 

које је, као власник, одгајивач или чувар, одговорно за 

здравље и добробит животиња. 

5. Анестезија: Поступак којим се искључује осјетљивост 

код животиња. 

6. Еутаназија: безболно усмрћивање које се обавља 

средствима посебне намјене. 

7. Изгубљена животиња:Животиња која је напустила 

власника, без његове воље, и он је тражи. 

8. Добробит: Степен до којег су задовољене физиолошке 

потребе животиња, физичка и психичка удобност и 

сигурност, и очувана њихова физичка, психичка и 

геномска цјеловитост. 

9. Злостављање животиња је непотребно повређивање 

животиња које наноси бол и патњу, или таква 

интервенција, поступање према њој, као и спречавање да 

испуни своје потребе, у мјери која може да проузрокује 

трајни страх, повреду или нарушавање здравља, као и 

гајење и размножавање јединки које пате од неких 

насљедних болести. 

 

Члан 3. 

 Свака особа која посједује, или се стара о 

животињи чији опстанак зависи од човјека, дужан је да 

се о њој и брине, а што подразумева: стварање услова 

животињи да задовољи своје основне животне потребе: 

- обезбјеђење довољних количина квалитетне хране и 

воде, 

- простора за одмор и заклон, микроклиматских и 

хигијенских услова живота, 

- обезбјеђење присуства и контакта са сродним 

животињама исте врсте, 

- обезбјеђење, предузимање и спровођење превентивних, 

дијагностичких, хигијенских, терапеутских и других 

мјера, ради очувања здравственог стања животиње, 

спречавање настанка повреда, болести различитог 

узрока, бола, патње, страха, стреса и смрти, тј. очувања 

физичке, психичкке и геномске цјеловитости. 
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Члан 4. 

 У случају да држалац животиње посумња да је 

животиња обољела од неке заразне болести, дужан је да о 

томе одмах обавијести најближу ветеринарску станицу, 

или орган управе надлежан за послове ветеринарске 

инспекције, и поступи по њиховом налогу. 

 

Члан 5. 

 Забрањено је злостављање и без разлога убијање  

и жртвовање животиња. 

 Лишавање животиње живота оправдано је у 

недостатку алтернативних начина рјешавања проблема, у 

случају: 

-када је животиња неизљечиво болесна или повријеђена, 

и њен опоравак није могућ; 

-када је немогуће да се животиња прилагоди условима и 

заточеништву, а њено пуштање на слободу би 

представљало општу опасност за људе, друге животиње 

и животну средину; 

-када је животиња тако тјелесно деформисана, или на 

други начин патолошки онеспособљена, да живот за њу 

представља извор сталног бола, патње и стреса; 

-када животиња угрожава живот, здравље, сигурност и 

имовину људи, или проузрокује еколошке штете - тако да 

угрожава и опстанак других живих бића. 

 Само ветеринар или друга квалификована особа 

могу убити животињу, тј. подврћи је еутаназији, осим у 

хитним случајевима - када се ветеринаска или друга 

стручна помоћ не могу обезбиједити, а животиња се, 

тренутним лишавањем живота, мора ослободити патње. 

 Када је потребно жртвовати животињу, тј. 

лишити је живота, то се мора урадити на хуман начин, 

без наношења животињи непотребног бола и патње. 

Изабрани начин за"хуману смрт" животиња: 

а) мора се проузроковати тренутни губитак свијести и 

смрт, или 

б) бити изведен са претходном дубоком општом 

анестезијом, послије које слиједи корак који ће 

проузроковати сигурну смрт, без могућности опоравка. 

 Особа која је обавила еутаназију мора, обавезно, 

провјерити да ли је животиња заиста мртва прије 

приступа нешкодљивом уклањању лешева. 

 

Члан 6. 

 Забрањују се сљедећи начини убијања 

животиња: 

а) сви начини гушења животиња; 

б) употреба отровних супстанци или лијекова, дозе и 

начини апликације који су у супротности са ставовима из 

члана 5. став 4. ове одлуке; 

в) примјена електричне струје на начине који не доводе 

до непосредног губитка свијести; 

г) примјеном ватреног оружја, осим код дивљих 

животињских врста. 

 

II - ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 7. 

 Забрањено је држање домаћих животиња у  

урбаном  дијелу насеља Рудо, сходно  

одредбама Одлуке о комуналном реду на подручју 

општине Рудо (Сл. гласник  општине Рудо број 2/07). 

 

Члан 8. 

 На подручју општине Рудо, који није обухваћен 

одредбама члана 7. ове Одлуке за држање домаћих 

животиња треба обезбједити  услове одређене овом 

одлуком. 

Члан 9. 

 У објектима, или зградама колективног 

становања у зонама из члана 7. став 1. ове Одлуке, кућни 

љубимци се могу држати под посебним условима, и на 

начин прописан овом одлуком. 

 

Члан 10. 

 У објектима изграђеним на парцелама 

индивидуалног становања, градског типа, могу се држати 

домаће животиње само за сопствене потребе, у 

некомерцијалне сврхе, и то: 

1. гдје не постоје помоћни објекти кућни љубимци, 

2. гдје постоје помоћни објекти-све врсте домаћих 

животиња из члана 2. став 1. тачка 2. ове одлуке. 

 Држање животиња у објектима из става 1. овог 

члана мора да буде у складу са посебним условима, 

прописаним овом одлуком. 

 

Члан 11. 

 У објектима изграђеним на парцелама 

индивидуалног становања, пољопривредног типа, могу 

се држати све врсте животиња из члана 2. став 1. тачка 2. 

ове одлуке, и то у складу са посебним условима 

прописаним овом одлуком. 

 

Члан 12 

 У сеоским насељима на територији општине 

Рудо, дозвољено је држање домаћих животиња из члана 

2. став 1. тачка 2. ове одлуке, и то у складу са посебним 

условима, прописаним овом одлуком. 
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III - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

        1.КУЋНИ ЉУБИМЦИ 

 

Члан 13. 

 На подручју општине Рудо, могу се, у складу са 

овом одлуком, држати кућни љубимци који не 

угрожавају физички и психички интегритет, личну 

сигурност и имовину грађана, и који не ремете мир, не 

угрожавају општу хигијену стамбене јединице, као и 

животну средину, и не изазивају осјећај страха или 

гађења, при чему услови гајења у потпуности 

задовољавају њихову добробит. 

На подручју општине Рудо могу се, у складу са овом 

одлуком, држати: 

-пси и мачке - у становима који се налазе у зградама 

колективног становања, и у двориштима породичних 

стамбених зграда; 

-ситни глодари - у кавезима; 

-мање украсне и егзотичке птице - у кавезима; 

- голубови - у двориштима породичних стамбених 

зграда; 

-акваријумске рибице. 

 

Члан 14. 

 Држалац или старалац кућног љубимца дужан је 

да му обезбиједи одговарајући смјештај, бригу и пажњу  

у складу са његовим физиолошким потребама и 

потребама у понашању, укључујући одговарајућу храну, 

воду , склониште, физичку активност, и друштво других 

животиња исте врсте. 

 

Члан 15. 

 У објектима или зградама колективног 

становања, једно домаћинство може држати у стану 

највише једног пса, односно највише три мачке, уз 

сагласност надлежног органа заједнице етажних 

власнбика. 

 У заједничком стану, пси и мачке могу се 

држати под условима прописаном овом одлуком само 

ако постоји сагласност сустанара. 

 У објектима из става 1. овог члана није 

дозвољено држање паса и мачака на балкону, тераси, или 

лођи: на тавану, подруму или другој заједничкој 

просторији, и увођење паса и мачака у лифтове, осим 

када исте истовремено не користе станари и грађани. 

 У дворишту индивидуалног стамбеног објекта 

могу се држати два пса и три мачке , а њихов подмладак 

најдуже до шест мјесеци старости. 

 

 

Члан 16. 

 Украсне и егзотичне птице (птице пјевачице, 

папагаји и сл.) могу се држати и на терасама, под 

условима да се тиме не угрожавају сусједи и пролазници 

и не загађује животна средина. 

 

Члан 17. 

 Пас се може држати у ограђеном дворишту, под 

условом да му је онемогућен излазак и угрожавање 

пролазника и других лица. Ако двориште није безбиједно 

ограђено, пас се мора држати у посебно ограђеном 

простору (боксу), или везан на ланцу, тако да не може 

угрозити пролазнике и друга лица. Пас мора имати 

објекат (бокс, кућицу) који га штити од временских 

непогода. 

 На улазу у кућу, односно двориште у којем се 

држе пси-чувари, мора, на видном мјесту, стајати табла 

са натписом "ЧУВАЈ СЕ ПСА". 

 

Члан 18. 

 Уколико пас при извођењу из стана запрља или 

загади степениште, стазу, пут, зелену површину или 

други простор, држалац пса је дужан да загађену 

површину очисти и опере, а по потреби и дезинфикује. 

 

Члан 19. 

 Пси се могу изводити само на кратком 

поводнику дужине до 1,5 м, са заштитном корпом на 

њушци, а без заштитне корпе на одговарајућем 

поводнику, могу се изводити пси малих и средњих раса – 

који по својој природи нису агресивни, као и штенад – до 

четири мјесеца старости. 

 Пси се могу пуштати да се слободно крећу само 

на за то посебно одређеним површинама. 

 Забрањује се извођење, шетња и пуштање паса 

на дјечијим игралиштима, у двориштима предшколских, 

школских и здравствених установа, уређеним јавним 

парковима, пјешачким зонама и спортским теренима. 

 Ловачки пси  могу да се крећу слободно на 

територији ловишта, за вријеме лова, и овчарски пси за 

вријеме чувања стоке, уз обавезно присуство власника. 

 Надлежни орган  општине Рудо предложиће 

дјелове паркова и јавних површина на којима се могу пси 

пуштати да се слободно крећу, без поводника и корпе. 

 

Члан 20. 

 Држаоци паса старијих од четири мјесеца дужни 

су, ради цјепљења , да пријаве псе сваке године, у 

периоду октобар-децембар мјесец, ветеринарској служби 

на свом подручју, која врши здравствену заштиту стоке. 
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 Ако неко накнадно набави пса, или му пас 

наврши четири мјесеца живота након горе наведеног 

периода, дужан је да у року од 15 дана то пријави 

ветеринарској служби из претходног става. 

 

Члан 21. 

 Ако се пас затекне у кругу или дворишту 

предузећа, или ако га радници хране и чувају дуже од три 

дана, сматра се да пас припада том предузећу. 

 Предузеће је дужно, у случају из става 1. овог 

члана, да пријави пса ветеринарској служби, и да га 

вакцинише. 

Члан 22. 

 Држалац пса дужан је да региструје пса, на 

начин одређен посебним прописом, а код надлежне 

ветеринарске службе из члана 19. ове одлуке 

 Надлежна ветеринарска служба води картотеку, 

са идентификационим подацима пријављених паса, која 

садржи слиједеће податке: презиме, име и адресу 

власника, односно држаоца, име, пол, старост, тачан и 

читљив опис и категорију пса, број регистрационе 

маркице, или број тетовира, датум дехелминтације и 

цијепљења против бјеснила. 

 Држаоцу пса издаће се потврда за пријављеног 

пса, са подацима из претходног става. 

 Надлежна ветеринарска служба дужна је да, 

током мјесеца децембра сваке године, изврши, на 

територији града, попис нерегистрованих и 

нецијепљених паса у тој години, старијих од три мјесеца. 

 Држалац пса који  није у могућности или не 

жели даље да држи пса, дужан је обавјестити надлежну 

ветеринарску службу, како би иста преузела даље 

активности око збрињавања пса у складу са законским 

прописом. 

 

Члан 23. 

 Пас се не смије уводити у објекте и на просторе 

на којима је јасно истакнут знак забране, који је кружног 

облика, са прецртаним ликом пса. 

 Одредбе претходног става не односе се на псе-

водиче слијепих особа. 

 

Члан 24. 

 Држаоци паса расе: пит бул теријер, добермани, 

амерички стафордски теријери, доге, мастифи, 

шарпланинци, бул теријери, и сви остали опасни пси (пси 

који су по својој природи агресивни), дужни су да своје 

љубимце изводе и шетају на кратком поводнику дужине 

1,5 м, и са заштитном корпом. 

 

Члан 25. 

 Ако пас или мачка озлиједе неко лице, држалац 

животиње дужан је да о томе, одмах, обавијести орган 

управе, надлежан за послове ветеринарске инспекције, и 

да се, по налогу тог органа, животиња смјести у 

карантин, под надзором доктора ветеринарске медицине. 

 

Члан 26. 

 Држаоцу пса који се не придржава одредби ове 

одлуке, комунална полиција и ветеринарска инспекција 

забраниће даље држање пса и мачке, и наредиће да се пас 

или мачка смјесте у прихватилиште. 

 

2. ПЕРНАТЕ ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ 

 

Члан 27. 

 Перната животиња може да се држи у помоћним 

објектима или просторијама, као и у двориштима 

индивидуалне стамбене изградње, у ограђеном простору 

или у кавезу, изузев у зонама наведеним у члану 7. ове 

одлуке. 

 Перната животиња може да се држи и на 

отвореном простору, у дворишту, под условом да је овај 

ограђен, на такав начин да се спречава неконтролисан 

излазак живине, и уређен тако да се може хигијенски 

одржавати. 

 Ако двориште или помоћни објекат, или 

просторију користи више власника или корисника, 

перната животиња се може држати под условима 

прописаним овом одлуком - само ако се с тим сагласе сви 

власници, односно корисници дворишта, објекта или 

просторије. 

Члан 28. 

 Забрањено је држати живину (пилиће, кокошке, 

ћурке и украсну перад) у стамбеним зградама , на 

балкону, у подруму, на тавану и другим заједничким 

просторијама у граду и у насељеним мјестима. 

 

Члан 29. 

 Голубови се могу држати у објектима 

изграђеним на парцелама индивидуалног становања, у 

посебним просторијама на тавану, или у посебно 

изграђеним одговарајућим објектима или кавезима, у 

дворишту. 

 

Члан 30. 

 Пасионари одгајивачи расних голубова могу 

држати голубове само у породичним зградама, 

двориштима и другим одговарајућим објектима, под 

условом да тиме не загађују човјекову околину. 
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 За држање више од 10 голубова, мора се 

изградити стални објекат у дворишту, или посебна 

просторија на тавану, а за држање до 10 голубова може 

се изградити привремени објекат, као што је кавез од 

дасака, жице или другог сличног материјала. 

 

Члан 31. 

 Подови сталних и привремених објеката за 

држање голубова морају бити изграђени од 

непропустљивог материјал који се може лако чистити и 

дезинфиковати. 

 Стални и привремени објекти за држање 

голубова морају се редовно чистити, и, по потреби, а 

најмање два пута годишње, дезинфиковати. 

 

Члан 32. 

 Ако двориште, таван или помоћни објекат 

користи више власника или корисника, голубови се могу 

држати под условима прописаним овом одлуком, само 

ако се са тим сагласе сви власници, односно корисници 

дворишта, тавана или помоћног објекта. 

 

3. КУНИЋИ 

Члан 33. 

 Кунићи се могу држати у помоћним објектима и 

просторијама, као и у двориштима индивидуалне 

стамбене изградње, у ограђеном простору или у кавезу. 

 Помоћни објекат, или просторија, ограђени 

простор или кавез за држање кунића мора да буду 

изграђени од тврдог материјала, који се може лако 

чистити и дезинфиковати. 

 У помоћном објекту или просторији, ограђеном 

простору, или у кавезу, могу се држати највише 2 кунића 

на једном квадратном метру. 

 Ако двориште, помоћни објекат, или просторију 

користи више власника или корисника, кунићи се могу 

држати под условима прописаним овом одлуком, само 

ако се са тим сагласе сви власници , односно корисници 

дворишта, помоћног објекта или просторије. 

 

4. КОПИТАРИ И ПАПКАРИ 

Члан 34. 

 

 На изграђеним парцелама индивидуалног 

становања, могу се држати копитари и папкари у посебно 

изграђеним објектима-стајама, које морају бити 

освијетљене, са природном вентилацијом и вратима 

окренутим ка дворишту, сем у зонама наведеним у члану 

7. ове одлуке. 

 Објекти морају имати под од непропусног 

материјала, и са нагибом према каналу за одвођење 

нечистоће и воде у прихватни базен или ђубриште. 

 Прихватни базен или ђубриште мора бити на 

таквом мјесту и озидано, односно изграђено тако да се не 

дозвољава пропуштање и отицање нечистоће, загађење 

околине, земљишта, природних и изграђених извора 

водоснабдијевања, и мора се редовно празнити. 

 

Члан 35. 

 У стаји се може држати одређени број копитара 

и папкара, зависно од површине објекта, и то: 

1. говеда, коњи, магарци, мазге и муле-по једна 

животиња на првих 10 м2 , а на сваких слиједећих 5 м2- 

по једна животиња. 

2.овце, козе и свиње-по једна животиња на свака 2 м2. 

 

Члан 36. 

 Објекти у којима се држе животиње из члана 35. 

став 1. ове одлуке, морају бити удаљени - најмање 15 

метара, а од стамбеног или пословног објекта на 

сусједној парцели. 

 

5. ПЧЕЛЕ 

Члан 37. 

 Пчеле се могу држати на територији општине 

Рудо, искључиво ван граница обухваћених чланом 7. ове 

одлуке,осим у зимском периоду, када се могу налазити у 

зимовнику у оквиру територије, општине Рудо под 

слиједећим условима: 

1. на изграђеним парцелама са објектима индивидуалног 

становања и породичним стамбеним зградама, могу се, у 

дворишту, држати пчелињаци-до 10 кошница, под 

условом да су удаљени најмање 10 метара од стамбених 

објеката, објеката за држање животиња и објеката за 

снабдијевање водом, а улаз у кошнице не смије бити 

окренут према овим објектима. 

2. пчелињаци преко 10 кошница могу се држати, односно 

постављати, на отвореном простору тако да су удаљени 

најмање 5о метара од стамбених објеката, објеката за 

држање стоке, и јавних путева, а улаз у кошнице не смије 

бити окренут према овим објектима. 

 Држалац пчела је дужан да предузима све мјере 

за редовно одржавање пчелињих друштава. 

 Ако двориште, у којем зимују пчеле, користи 

више власника, односно корисника, пчеле се могу 

држати под условима из става 2. овог члана само ако се 

са тим сагласе сви власнилци, односно корисници 

дворишта. 
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IV - НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 38. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће 

комунална полиција, а здравствени надзор животиња - 

ветеринарска инспекција. 

 

Члан 39. 

 Новчаном казном у износу од 500 КМ до 7.000 

КМ, казниће се за прекршај правно лице, а одговорно 

лице у правном лицу – новчаном казном у износу од 200 

КМ до 1.200 КМ, које поступа супротно одредбама 

чланова 3, 4, 5, 6. и 7. ове одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

предузетник – физичко лице – новчаном казном у износу 

од 100 КМ до 400 КМ, а физичко лице – новчаном 

казном у износу од 50 КМ до 200 КМ. 

 

Члан 40. 

 Новчаном казном у износу од 500 КМ до 6.000 

КМ, казниће се за прекршај правно лице, а одговорно 

лице у правном лицу – новчаном казном у износу од 200 

КМ до 1.000 КМ, које поступа супротно одредбама 

чланова 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. ове одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

предузетник – физичко лице – новчаном казном у износу 

од 100 КМ до 300 КМ, а физичко лице – новчаном 

казном у износу од 50 КМ до 200 КМ. 

 

Члан 41. 

 Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику  општине Рудо. 

 

Број:01-022-105/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      

2................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09. 2013.године, д о н и ј е л а   

је 

О  Д  Л  У  К  У 

о  додјели студентских стипендија  из средстава 

буџета општине Рудо 

 

Члан 1. 

Овом одлуком регулишу се услови, основи и 

мјерила, поступак и органи за додјелу студентских 

стипендија из средстава буџета општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Студентске стипендије, из средстава буџета 

општине Рудо, додјељиваће се редовним студентима 

првог и другог циклуса студија са пребивалиштем на 

подручју општине Рудо, који то право или другу редовну 

новчану помоћ по основу студирања не користе од 

другог даваоца. 

 Студентске стипендије се додјељују студенту до 

краја редовног школовања, а најкасније до навршених 26 

година живота. 

 

Члан 3. 

Студентима, члановима породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида I и II категорије, 

студентима са посебним потребама – лица ометена у 

развоју и ученицима генерације одобрава се стипендија 

без бодовања. 

 

Члан 4. 

  Студенти чији је приход заједничког 

домаћинства изнад 400 КМ по члану не могу остварити 

право на студентску стипендију. 

   Право на студентску стипендију нема студент 

чији чланови домаћинства имају неизмирене обавезе 

према општини Рудо по било ком основу, укључујући и 

дуговања по основу кредита за подстицај развоја. 

 Студент који није похађао основну школу на 

територији општине Рудо, а имао је пребивалиште на 

територији општине Рудо, нема право на стипендију. 

 Редовни студенти који су обновили годину 

студија немају права на  стипендију за ту годину. 

 Став 1. не примјењује се на студенте из члана 3. 

ове одлуке. 

 

Члан 5. 

Студентске стипендије  додјељиваће се 

редовним студентима бодовањем по слиједећим  

критеријима: 

1. УСПЈЕХ У ДОСАДАШЊЕМ  ШКОЛОВАЊУ 

1.1. За студенте прве године студија  просјечна оцјена у 

средњој школи укључујући и оцјену са завршног-

матурског испита: 

-просјечна оцјена 5,00......................   10 бодова 

-просјечна оцјена 4,50-4,99.............    8 бодова 

-просјечна оцјена 4,00-4,49............     6 бодова 

-просјечна оцјена 3,50-3,99............     4 бода 

-просјечна оцјена 3,00-3,49...........      3 бода 

-просјечна оцјена 2,50-2,99...........      2 бода 

-просјечна оцјена 2,00-2,49..........       1 бод 

 

1.2.За студенте осталих година студија, просјечна оцјена 

претходних година студија: 

-просјечна оцјена 10,00.....................  10 бодова 

-просјечна оцјена 9,50-9,99..............    9 бодова 

-просјечна оцјена 9,00-9,49..............    8 бодова 

-просјечна оцјена 8,50-8,99..............    7 бодова 

-просјечна оцјена 8,00-8,49..............    5 бодова 

-просјечна оцјена 7,50-7,99..............    4 бода 

-порсјечна оцјена 7,00-7,49..............    3 бода 

-просјечна оцјена 6,50-6,99..............    2 бода 

-просјечна оцјена 6,00-6,49.............     1 бод 
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       2. СОЦИЈАЛНИ СТАТУС 

 Социјални статус утврђује се према висини 

прихода по члану заједничког домаћинства и осталих 

социјалних услова из тачке б). 

а) Висина прихода по члану заједничког 

домаћинства: 

-без прихода................................ 10 бодова 

-приходи до 49,90 КМ..............  8 бодова 

-од   50-99,90 КМ.........................  7 бодова 

-од 100-149,90 КМ.....................  6 бодова 

-од 150-199,90 КМ.....................  5 бодова 

-од 200-249,90 КМ.....................  4 бода 

-од 250-299,90 КМ.....................  3 бода 

-од 300-349,90 КМ.....................  2 бода 

-од 350-399.90 КМ.....................  1 бод 

 

Укупне приходе чине укупна примања чланова 

заједничког домаћинства и то: 

- зараде-плате по основу запослења 

- пензије 

- приход од обављања самосталне дјелатности 

 

 б) Остали социјални услови: 

-студент без оба родитеља............................     5 бодова 

-студент без једног 

родитеља.........................................................     3 бода 

-студенти чији је члан породице ометен у развоју- 

лице са посебним  потребама .......................    2  бода  

по члану породице ометеном у развоју 

- студент из породице са више чланова на редовном 

школовању-по студенту ...................................1,5  бод,  

а  по ученику .....0,5   бодова (подносилац захтјева се не 

бодује по овом критерију) 

-студент чији је родитељ или старатељ радно неспособан 

(инвалидност100 %  или старији од 65 година)  2 бода  

( бодовање се врши по једном основу) 

 

3. УЧЕШЋЕ У РАТУ 

-Студент чији је родитељ или старатељ ратни  војни 

инвалид  III и IV категорије...................................4   бода 

-Студент чији је родитељ или старатељ ратни војни 

инивалид  од V до VI  категорије.......................... 3 бода 

-Студент чији је родитељ или старатељ ратни војни 

инвалид од  VIII до X категорије.......................... 2 бодa 

-Студент чији је родитељ или старатељ борац I 

категорије............................................................... 2 бодa 

-Студент чији је родитељ или старатељ борац II 

категорије................................................................1 бод 

( бодовање се врши по једном основу) 

 

4. ГОДИНА СТУДИЈА 

-  I  година  -  1 бод                   

-  II година  -  1,5 бод            

- III година  -  2 бода                

- IV година  -  2,5 бода         

-  V година  -  3 бода                 

- VI година  -  3,5 бода              

 5. УПИС ФАКУЛТЕТА 

-Студент уписан на државни факултет........2 бода 

 

Члан 6. 

 Уколико два или више студената имају исти 

број бодова, предност у додјели студентске стипендије, 

даје се студенту који има:  

-већу просјечну оцјену у току школовања, 

-мање приходе по члану домаћинства, 

-већи број студената-ученика у породици, 

-старију годину студија. 

Предност из претходног става се утврђује по 

наведеном редослиједу. 

 

Члан 7. 

Укупан број студената, којима ће се додјелити 

студентска стипендија, као и износ студентске 

стипендије, одредиће Начелник општине у сарадњи  са 

Комисијом за додјелу студентских стипендија у 

зависности од висине планираних средстава за ову 

намјену за текућу буџетску годину и броја захтјева за 

додјелу студентских стипендија. 

 

Члан 8. 

Висина студентске стипендије по години студија 

износи:                                                          

-  I  и II година                              -   80,00  КМ 

-  III и IV година                           -   90,00  КМ 

 - V и VI година                             - 100,00  КМ 

  

Висина стипендије из претходног става може се 

умањити, односно увећати највише  до 20% сходно члану 

7. ове одлуке. 

 У ситуацији знатнијег смањења прихода буџета 

општине, давалац стипендије може једностраном 

одлуком укинути стипендију за одређени период. 

 

Члан 9. 

Студентске стипендије  додјељују се студентима 

за период студирања у складу са програмом 

високошколске установе. 

У текућој школској години стипендије се 

додјељују у десет рата за период  јануар-октобар. 

 

Члан  10. 

Конкурс за додјелу студентских стипендија 

расписује Начелник општине, а поступак по истом 

проводи  Комисија за додјелу студентских стипендија, 

коју  именује Начелник општине. 

 Рок за подношење пријаве по конкурсу је 30 дана 

од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује на 

огласној табли општине Рудо, интернет страници 

Општине и  ТВ Рудо.     

Комисија је дужна да размотри пријаве у року од 

15 дана од дана завршетка конкурса и да сачини 

прелиминарну ранг листу, а  коначну ранг листу након 

одлучивања по поднијетим приговорима. 

Прелиминарна ранг листа и коначна ранг листа 

објављују се на огласној табли општине Рудо. 

 

 

Члан  11. 

У року од 8 дана од дана објављивања 

прелиминарне ранг листе, незадовољни подносиоци 

пријаве имају право приговора на исту. 

По приговорима рјешава  Начелник општине. 
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Након разматраних приговора формира се 

коначна ранг листа, по којој ће се закључивати 

појединачни уговори, у којима ће се ближе регулисати 

права и обавезе између општине,  даваоца стипендије и 

студента, корисника стипендије. 

 

Члан 12. 

             ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТА 

А) Основна 

- пријава на конкурс; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- увјерење о статусу редовног студента; 

- увјерење о просјечној оцјени у току   претходног 

школовања – студирања; 

- изјава о заједничком домаћинству; 

-увјерење-потврда о висини мјесечних прихода за 

последња 3 мјесеца; 

-увјерење о мјесту пребивалишта – ЦИПС 

-фотокопија личне карте; 

-изјава студента  да у току студија неће паралелно 

користити студентски кредит,  стипендију  или другу 

редовну новчану помоћ од другог даваоца; 

-увјерење-потврда о измиреним обавезама према 

општини Рудо, по било ком основу, укључујући 

дуговања по основу кредита за подстицај развоја; 

 

Б) Допунска 

-увјерење-потврда са евиденције незапослених лица, 

-фотокопија здравствене књижице за члана домаћинства 

који се у изјави о заједничком домаћинству изјасни као 

домаћица; 

-увјерење о статусу родитеља или старатеља (погинулог 

борца, ратног војног инвалида, борца I и II категорије); 

-увјерење-доказ о 100%  неспособности за рад или извод 

из МКР за родитеље старије од 65  година; 

-увјерење о губитку родитеља – извод из матичне књиге 

умрлих; 

-увјерење-рјешење Центра за социјални рад о статусу 

лица са посебним потребама; 

-увјерење – потврда о школавању члана/чланова 

породице. 

 Документа се предају у оригиналу или овјереној 

фотокопији. 

 Документа из тачке А. су обавезна, у супротном 

пријава ће се одбацити као непотпуна. 

 Студент који не достави неки од докумената из 

тачке Б. неће се бодовати по том основу. 

 

Члан 13. 

Студент – прималац стипендије се обавезује: 

- да надлежном органу достави потврду о упису 

наредне године студија са статусом редовног студента 

најкасније до 31 октобра текуће године.   

- да ће обавјестити надлежни орган о промјени   

пребивалишта ; 

- да ће у року од 30 дана од дана завршетка 

студија обавјестити надлежни орган; 

Члан 14. 

            Уколико студент у току школовања обнови више 

од једне године студија, губи право на студентску 

стипендију,  

 Исти поступак примјениће се и у случају да 

прималац стипендије одустане од стипендије. 

  

Члан 15. 

Ступањем на  снагу  ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о додјели студентских кредита из средстава 

буџета општине Рудо и Одлука о додјели стипендија из 

средстава буџета општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 7/10 и 12/10). 

 

Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-101/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   
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На основу члана 22.став 1.тачка 1. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијам 

(,,Службени гласник Републике Српске“ број:121/12)  и 

члана 34 Статута општине Рудо-пречишћен текст 

(,,Службени гласник Општине Рудо бр.5/13), Скупштина 

Општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.09.2013.године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о организацији и функционисању цивилне заштите из 

области заштите и спасавања на подручју општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

      Овом одлуком, у складу са Законом о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник 

РС“,број 121/12 у даљем тексту закон) уређује се 

организација, припремање и спровођење мјера и 

активности у области заштите и спасавања на подручју 

Општине Рудо, у оквиру јединственог система заштите и 

спасавања Републике Српске. 

 

Члан 2. 

      Систем заштите и спасавања је обједињени 

облик управљања и организовања снага и субјеката 

система заштите и спасавања на спровођењу 

превентивних и оперативних мјера у извршавању 

задатака заштите и спасавања људи и материјалних 

добара од последица елементарних и других несрећа. 

 

Члан 3. 

      Организовање и припремање активности 

заштите и спасавања базира се на процјени угрожености 

територије Општине од елементарних непогода и других 

несрећа и обезбједиће оптимално и рационално 

ангажовање свих расположивих снага и средстава на 

задацима заштите и спасавања. 

Члан 4. 

Систем заштите и спасавања подразумева: 

 Планирање, припремање и спровођење мјера 

активности на заштити и спасавању, 
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 Заштиту као скуп превентивних мјера, 

отклањање могућих узрока угрожавања, 

смањења утицаја и спречавања елементарне 

непогоде и друге несреће, 

 Спасавање и пружање помоћи кроз 

организовање цивилне заштите, као превентивне 

и оперативне активности које се предузимају у 

циљу спасавања људи, материјалних и 

културних добара и животне средине, 

 Предузимање мјера и активности на ублажавању 

и отклањању последица елементарних непогода 

и других несрећа и стварање услова за живот 

људи на угроженом подручју, 

 Организовање, опремање и оспособљавање снага 

заштите и спасавања привредних друштава и 

других правних лица, 

 Организовање и оспособљавање грађана 

 Управљање, руковођење и координацију 

субјектима и снагама система заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама, 

 Пружање и тражење помоћи и сарадњу са 

надлежним органима и сусједним општинама 

 Друге послове и задатке заштите и спасавања. 

 

Члан 5. 

Снаге за заштиту и спсавање на подручју 

општине Рудо чине: 

 Општински штаб за ванредне ситуације, 

 Професионалне и хитне службе ( ватрогасци, 

медицинске, ветеринарске и друге службе ), 

 Повјереници заштите и спасавања, 

 Јединице и тимови цивилне заштите  које 

формира Општина, 

 Штабови за ванредне ситуације и јединице и 

тимови за заштиту и спасавање које формирају 

привредна друштва и друга правна лица, 

 Јединице, тимови и екипе ОО Црвеног крста, 

 Јединице и тимови које формирају удружења 

грађана и друге невладине организације и 

 Грађани. 

 

Члан 6. 

      Начелник општине ће, посебном одлуком, 

одредити привредна друштва и друга правна лица која су 

обавезна поступити у складу са чланом 23.Закона о 

заштити и спасавању. 

 

Члан 7. 

      Стручне послове из члана 22.став 2.Закона о 

заштити и спасавању, обавља Општинска служба 

цивилне заштите. 

Члан 8. 

      За координацију и руковођење приликом 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама формира 

се Општински штаб за ванредне ситуације, чије ће 

чланове рјешењем именовати Начелник општине. 

 

Члан 9. 

      Штаб за ванредне ситуације обавља послове и 

задатке из члана 45. и 46.Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама. 

 

Члан 10. 

      Начелник општине ће рјешењем именовати 

повјеренике заштите и спасавања на територијалном 

принципу, најмање по једног за сваку мјесну заједницу. 

      У привредним друштвима и другим правним 

лицима повјеренике именује руководилац. 

 

Члан 11. 

      У складу са чланом 22. а сходно члану 

107.Закона, оснивају се јединице и тимови цивилне 

заштите и то: 

 Специјализована јединица за заштиту од пожара, 

са ослонцем на Ватрогасну јединицу Рудо, до 15 

припадника, 

 Специјализована јединица за пружање прве 

медицинске помоћи, са ослонцем на Дом 

здравља Др.Стојана и Љубица Рудо, до 12 

припадника 

 Специјализована јединица за асанацију терена са 

ослонцем на Јавно комунално предузеће ,, 

Услуга“ Рудо, до 10 припадника, 

 Специјализована јединица за спасавање из 

рушевина, са ослонцем на Д.О.О ,,Сила“ Рудо до 

10 припадника, 

 Јединица опште намјене, са ослонцем на 

административну службу општине Рудо, до 12 

припадника. 

      Командире ових јединица рјешењем ће 

именовати Начелник општине. 

 

Члан 12. 

      Буџетом општине планира се и издваја 2% 

посебних средстава, од којих се 50 % користи за 

предузимање превентивних активности, а 50% за 

опремање и обуку структура заштите и спасавања. 

      О издвојеним и утрошеним средствима 

информише се ресорно министарство. 

 

Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, по 

објављивању у ,,Службеном гласнику Општине Рудо.“ 

 

Члан 14. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

одлука о организацији и функционисању цивилне 

заштите на подручју општине Рудо Скупштине општине 

Рудо, бр.01-023-34/09, од 23.03.2009 године. 

 

 

Број:01-022-107/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр. 

101/04, 42/05 и 118/05 ) , члана 4. Закона о 

административним таксама (Службени гласник 

Републике Српске бр.100/11, 103/11 и 67/13) и члана 34. 

Статута општине Рудо- пречишћен текст (Службени 

гласник ошпштине Рудо бр. 5/13) , Скупштина општине 

Рудо , на сједници одржаној дана 26.09.2013. године, д о 

н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјенама и допунама Одлуке о општинским 

административним таксама 

 

Члан 1. 

У Одлуци о општинским административним 

таксама  (Службени гласник општине Рудо бр. 14/11, 

1/12, 5/12 , 9/13) , у Тарифном броју 7. : 

            У тачки 1.број„110,00“замјењује се бројем „30,00“ 

            У тачки 2.број„110,00“замјењује се бројем „30,00“  

            У тачки 3.број„50,00“замјењује се бројем  „20,00“ 

            У тачки 4.број„50,00“замјењује се бројем  „20,00“ 

            У тачки 5.број„20,00“замјењује се бројем  „10,00“ 

           У тачки  6. бришу се ријечи “ и физичка лица“ 

            У тачки 9.број„50,00“замјењује се бројем  „20,00“ 

            У тачки 10.број„20,00“замјењује себројем  „15,00“ 

            У тачки 11.број„20,00“замјењујесе бројем  „10,00“ 

           У тачки 12.број„100,00“замјењује се бројем  

“30,00“ 

          У тачки 13.а) број „ 170,00“ замјењује се бројем 

„30,00“ 

           У тачки 13. б) број „50,00“ замјењује се бројем 

„30,00“ 

             У тачки 13. ц) број „100,00“ замјењује се бројем 

„30,00“ 

             У тачки 13. д) број   „50,00“ замјењује се бројем „ 

20,00“ 

            У тачки 14.број“50,00“замјењује се бројем 

„15,00.“. 

 

 

  У Тарифном броју  8. тачка 1.мијења се и 

гласи: 

„1.за издавање лиценце за превознике ....20,00,“. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-103/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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На основу члана 30. и 72. став 2. 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  26.09.2013. године, д о н и ј е л а    

ј е 

О   Д   Л   У   К   У 

о измјенама и допунама Одлуке о накнади штете 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнади штете („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 2/12) у члану 8. иза ријечи 

„вриједности“ додаје се текст „ с приједлогом износа 

накнаде“, а остали текст остаје непромењен. 

 

Члан 2. 

 Члан 13. мијења се и гласи: „ Начелник општине, 

на основу записника о процјени штете и приједлога о 

износу накнаде сачињен од стране комисије, у 

зависности од расположивих средстава опредељених у 

буџету општине за ове намјене, одређује коначан износ 

накнаде за исплату, начин и рокове исплате“. 

 

Члан 3. 

 У члану 15. ријечи „комисије за накнаду штете“ 

мијењају се ријечима „Начелника општине“. 

 

Члан 4. 

У члану 16. иза ријечи (кантон, ентитет или БиХ) 

додаје се текст: 

„и који имају неизмирених обавеза према 

општини Рудо, по било ком основу, укључујући и 

дуговања по основу кредита за подстицај развоја. 

 

Члан  5. 

 У члану 17. ријеч „Комисије“ замјењује се 

ријечима „Начелника општине“. 

 

Члан  6.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-104/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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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 26.09.2013. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О измјени Одлуке о учествовању општине Рудо на 

лицитацијама у поступку намирења потраживања за 

невраћене кредите за подстицај развоја локалне 

заједнице 

 

Члан  1. 

 У Одлуци о учествовању општине Рудо на 

лицитацијама у поступку намирења потраживања за 

невраћене кредите за подстицај развоја локалне 

заједнице („Службени гласник општине Рудо“ број 
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11/13) у члану 1. умјесто ријечи „Основног суда 

Вишеград“, треба да стоји  „надлежних судова. 

У члану 3. износ од „30%“ замјењује се ријечима 

„једне трећине“. 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Број:01-022-102/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   
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На основу члана 23. став 2.  Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07 и 109/12), члана 30. став 1. алинеја 25. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

алинеја 26. Статута општине Рудо („Службени гласник 

Општине Рудо“, број 5/13- пречишћени текст) 

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

26.09.2013. године,  д о н и ј е л а    ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о престанку рада Општинске развојне агенције Рудо 

 

Члан 1. 

Општинска развојна агенција Рудо ( у даљем 

тексту Агенција) која је основана Одлуком  Скупштине 

Општине Рудо, број 01-023-273/05 од 30.06.2005.године и 

чије је пословање усклађено са законом Одлуком 

Скупштине општине Рудо број:01-022-28/12 од 

26.04.2012.године, и уписана у регистар код Окружног 

привредног суда у Источном Сарајеву, престаће са радом 

31.12.2013.године. 

 

Члан 2. 

Агенција престаје са радом због разлога 

прописаних чланом 22. став 1. тачка 3. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“: 

број 68/07, 109/12), као и разлога прописаних  чланом 

338. став 1. Закона о привредним друштвима  

(„Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 

58/09, 100/11 и 67/13).  

Послове из дјелокруга активности Агенције, 

након престанка рада систематизоваће се у оквиру 

Општинске административне службе у Одјељењу за 

привреду, финасије просторно уређење и инспекцијске. 

 

Члан 3. 

Основна средства Агенције, персоналну 

документацију запослених и другу документацију 

преузеће Општинска административна служба Рудо у 

име оснивача.  

Члан 4. 

На основу ове Одлуке биће покренут 

ликвидациони поступак у складу са чланом 4. Закона о 

ликвидационом поступку („Службени гласник Републике 

Српске“, број 64/02),  а по чијем окончању  ће се 

извршити брисање Агенције из регистра.  

 

Члан 5. 

Овлашћује се Начелник  Општине да предузме 

све потребне активности у циљу реализације ове одлуке.                 

                                                

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном галаснику Општине Рудо“  

 

Број:01-022-74/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09. 2013.године, д о н и ј е л а   

је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  отпису потраживања по основу студентских 

кредита и стипендија додјељених из средстава буџета 

општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 Корисници студентских кредита и стипендија из 

средстава буџета општине Рудо у периоду 1998-2013. 

година, ослобађају се обавезе враћања истих. 

 

Члан 2. 

 Надлежни орган отписаће потраживања из члана 

1 ове одлуке.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-100/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 26.09. 2013. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о приступању модернизације јавне расвјете 

 

Члан 1. 

Одобрава се реализација пројекта модернизацији 

јавне расвјете на подручју општине Рудо, са циљем 

повећања  њеног квалитета и смањења укупних трошкова 

по овом основу. 
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Члан 2. 

 Средства за реализацију пројекта модернизације 

обезбедиће се из буџета општине Рудо,  из остварених 

уштеда на име плаћања трошкова утрошка електричне 

енергије. 

 

Члан 3.  

Овлашћује се Начелник општине да проведе све 

активности везане за реализацију пројекта у складу са 

овом одлуком. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-106/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

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

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

пречишћени текст) и члана 15.став 2. Одлуке о условима 

за одобравање кредита из средстава буџета општине Рудо 

за подстицај економског развоја ( Службени гласник 

општине Рудо“ број 1/12 и 9/13, Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 26.09. 2013. године,  

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

измјени Одлуке о одобравању кредита из средстава 

буџета општине Рудо Пољопривредној задрузи „Увац 

- Рудо“ са п.о. Рудо за подстицај економског развоја 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о одобравању кредита из средстава 

буџета општине Рудо Пољопривредној задрузи „Увац - 

Рудо“ са п.о. Рудо за подстицај економског развоја          ( 

„ Службени гласник општине Рудо“ број 9/13)  у члану 4. 

став 1. у другој алинеји рок „3 мјесеца“ замјењује се 

роком „12 мјесеци“. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-110/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

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

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

пречишћени текст) и члана 15.став 2. Одлуке о условима 

за одобравање кредита из средстава буџета општине Рудо 

за подстицај економског развоја ( Службени гласник 

општине Рудо“ број 1/12 и 9/13, Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 26.09.2013. године, д о н 

о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању кредита из средстава буџета општине 

Рудо Пољопривредној задрузи „Увац - Рудо“ са п.о. 

Рудо за подстицај економског развоја 

 

Члан 1. 

Одобравају се кредитна средства из буџета 

општине Рудо Пољопривредној задрузи „Увац - Рудо“ са 

п.о. Рудо (у даљем тексту: Задруга) за подстицај 

економског развоја општине Рудо у износу од 230.000,00 

КМ. 

Одобрена кредитна средства утрошиће се 

намјенски за исплату откупне цијене малине. 

 

Члан 2. 

 Задруга уз захтјев за одобравање средстава 

дужна је доставити следећу документацију: 

- потврду о регистрацији код надлежног суда и 

пореског органа у Републици Српској за 

обављање дјелатности пољопривредне 

производње, прераде и пласмана 

пољопривредних производа као основне 

дјелатности, 

- задружна правила, 

- одлуку о кредитном задужењу Задруге, 

- одлуку о давању малине у залог и доказ о 

посједовању исте, 

- ОП образац, 

- рјешење о ЈИБ-у, 

- обавјештење од Републичког завода за 

статистику о разврставању дјелатности, 

- овјерену фотокопију личне карте директора, 

- бизнис план који мора да садржи основне 

податке о пројекту: предрачунску вриједност, 

структуру улагања, анализу тржишта, набавке и 

продаје, структуру прихода и расхода за вријеме 

отплате кредита, 

 

Члан 3. 

 Обезбјеђење кредита биће залог на откупљеној 

малини у количини од 110 тона, која је ускладиштена у 

хладњачи у Увцу. 

 

Члан 4. 

 Рок отплате кредита одређује се у  једном 

ануитету у року до 9  мјесеци. 

 

Члан 5. 

 Наведена кредитна средства одобравају се без 

камате а у случају неблаговремене отплате кредита 

зарачунаваће се и наплаћивати камата на износ дуга од 

6% на годишњем нивоу. 

 Накнада за обраду захтјева кредита је 1% од 

одобрених средстава. 

 Код пласмана средстава по овој одлуци банка не 

сноси ризик.  

 

Члан 6. 

 Задруга је дужна да одобрена средства намјенски 

утроши и да иста уредно и на вријеме врти  у складу са 

овом одлуком и потписаним уговором. 
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Члан 7. 

 Нова банка а.д.Бања Лука и Задруга закључиће 

посебан уговор којим ће се ближе дефинисати узајамни 

односи између  Нове банке а.д. Бања Лука и Задруге. 

 

Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-111/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

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

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.09.2013. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о повлачењу дијела средстава из Револвинг фонда 

 

Члан 1. 

 Повлачи се дио средстава из Револвинг фонда 

општине Рудо који се води код Бобар банке а.д.  

Бијељина у износу од 210.000,00 КМ. 

 Средства из предходног става банка ће 

пребацити на рачун буџета општине Рудо одмах након 

ступања на снагу ове одлуке, а даље располагање овим 

средствима одредиће Скупштина општине Рудо својим 

одлукама у складу са важећим прописима који уређују 

ову област. 

 Осталим расположивим средствима у Револвинг 

фонду код Бобар банке а.д. Бјељина наставиће се 

кредитно подстицање економског развоја општине Рудо 

у складу са Одлуком Скупштине општине Рудо о 

условима за одобравање кредита из средстава буџета 

општине Рудо за подстицај економског развоја општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо 1/12) и 

Уговором о пружању банкарских услуга за сервисирање 

кредитних средстава за подстицај економског развоја 

општине Рудо од 11.09.2012.године. 

 

Члан 2. 

 Задужује се Начелник општине да предузме све 

радње у циљу реализације ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-022-112/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

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

("Службени гласник општине Рудо" број 5/13-

пречишћени текст) и члана 5 Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе (Службени гласник РС број 25/12) 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.09.2013.године, доноси  

 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје непокретности 

 

  

Члан 1 

      Доноси се Одлука да се путем усменог  јавног 

надметања - лицитацијом изврши продаја некретнина 

означених са к.ч. 124/112 у површини од 334 м2,к.ч. 

бр.124/189 у површини од 124 м2 и к.ч. бр.124/190 у 

површини од 150 м2 званих."Пијесак" неплодно 

уписаних у Посједовни лист бр.182 КО Миоче на име 

општине Рудо. 

 

Члан 2 

      Почетна продајна цијена непокретности из члана 

1 ове Одлуке одређена је по тржишној вриједности и 

износи 5,50 КМ по м2 и за парцелу означену са 

к.ч.бр.124/112 површине 334 м2 износи 1.837,00 КМ,за 

парцелу означену са к.ч.бр.124/189 површине 124 м2 

износи 682,00 КМ а за парцелу к.ч.бр.124/190 од 150 м2 

износи 825,00 КМ. 

 

Члан 3 

      Поступак лицитације спровешће Комисија за 

продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо 

. 01-022-154/12 од 05.12.2012.год.у складу са одредбама 

Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе (Службени гласник РС бр.25/12). 

 

Члан 4 

     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-022-109/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, доноси 

О Д Л У К У 

о одобравању позајмице новчаних средстава КП 

„Услуга“ Рудо   

Члан 1. 

 КП „Услуга“  Рудо одобрава се  позајмица 

новчаних средстава , ради измирења обавезе уплате 

пореза и доприноса за период 01.08.2012. до 31.03.2013 

године, у износу од 30.000,00 КМ. 

 Позајмица се одобрава из средстава Револвинг 

фонда који се води код Бобар банке а.д. Бијељина. 

 Рок за враћање позајмице је 24 мјесеца. 
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Члан 2. 

 Задужује се Начелник општине Рудо за 

извршење ове одлуке  укључујући и  повлачење средства 

из Револвинг фонда. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-108/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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На основу члана 16. и 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.41/03), Одлуке о 

утврђивању критеријума за избор и именовање органа 

управљања у предузећима  и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 1/04 и 7/11) и члана  34. Статута општине 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 26.09.2013, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

o расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора и чланова управних одбора упредузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање 

директора и чланова управних одбора упредузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо и 

то: 

-Народна библиотека „Просвјета“ Рудо-директор 

и управни одбор, 

-Центар за социјалнирад Рудо- управни одбор,                              

-Центар за културно просвјетну дјелатност 

„Просвјета“ Рудо- управни одбор, 

-ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо- 

старјешина и управни одбор, 

-ЈУ„Рудоспорт“ Рудо- управни одбор.                                                              

 

Члан 2. 

Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо, ће након расписивања јавног конкурса 

провести поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава и предлагање кандидата. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “ , дневном  листу „Глас 

Српске“и Телевизији Рудо. 

 

 

Члан 4. 

Општи и посебни услови за избор и именовање 

чланова управних одбора и директора у установама чији 

је оснивач Скупштина општине Рудо, прописани су 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске „ бр.41/03), Одлуком о утврђивању 

критеријума за избор и именовање органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

1/04 и 7/11) и Статутима јавних установа. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ". 

 

Број:01-022-95/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   
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На основу члана 34. и 43. 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 26.09.2013. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  сталних  

радних тијела Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова сталних радних 

тијела Скупштине општине Рудо („ Службени гласник 

општине Рудо“  број 11/12) у члану 1.став 1. састав 

сталних радних тијела мијења се и гласи: 

 Комисија за статутарна питања, пословник и 

прописе - у тачки 1. име „Миковић Слободан“ замјењује 

се именом „Ракић Раденко“, 

 Мандатно имунитетска комисија - у тачки 2. име 

„Миковић Слободан“ замјењује се именом „Филипић 

Никола“, 

 Комисија за вјерска питања - у тачки 2. име 

„Јовановић Драган“ замјењује се именом „Ракић 

Раденко“, 

 Етички одбор - у тачки 1. име „Јовановић 

Драган“ замјењује се именом „Ракић Раденко“, 

 Савјет за спорт - у тачки 2. име „Миковић 

Слободан“ замјењује се именом „Филипић Никола“. 

  

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-96/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р    



 

 

            „Службени гласник  општине Рудо”  број  13/13                   30.09.2013.   

 

15 
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На основу члана 22. Породичног закона 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 54/02 и 

41/08) и члана 34.  Статута општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на својој сједници одржаној 

дана 26.09.2013.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени одлуке о одређивању одборника за 

вјенчања 

 

Члан 1. 

 У одлуци о одређивању одборника за вјенчања 

(Службени гласник општине Рудо“ број 11/12), у члану 1. 

тачка 4. име  „Миковић Слободан“ замјењује се именом 

„Филипић Никола“ 

 Иза тачке 12 додају се нове тачке: 

 „13. Љубојевић Ненад, 

   14. Ракић Раденко, 

   15. Топаловић Гојко, 

   16. Пријовић Нинослав.“ 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-97/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      

 

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

пречишћени текст („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.5/13), и члана 18. Одлуке о условима за 

одобравање кредита из средстава буџета општине Рудо за 

подстицај развоја („Службени гласник општине Рудо“ 

број 1/12), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 26.09.2013.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу представника општине Рудо у 

заједничким кредитним одборима банака и општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

Разрјешава се Тешевић Зоран дужности члана 

заједничког кредитног одбора банака и општине Рудо 

испред општине Рудо, због подношења оставке. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-022-98/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 34. Статута општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.5/13) и чланом 18. Одлуке о условима за 

одобравање кредита из средстава буџета општине Рудо за 

подстицај развоја („Службени гласник општине Рудо“ 

број 1/12) а на приједлог Начелника општине, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.09.2013.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању представника општине Рудо у 

заједничким кредитним одборима банака и општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 За члана заједничког кредитног одбора банака и 

општине Рудо испред општине Рудо, умјесто Зорана 

Тешевића, именује се Богдан Рађен из Рудог. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-022-99/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана  26.09.2013. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о разрјешењу В.Д. директора ЈЗУ Дом здравља „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

Др Сања Чолић из Рудог, разрјешава се 

дужности ВД директора ЈЗУ Дом здрвља „Др Стојана и 

Љубица“  Рудо. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-87/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07 

и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.09.2013. године, донијела је  
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О  Д  Л  У  К  У 

о именовању директора ЈЗУ Дом здравља „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

Др Марина Миликић из Рудог, именује се за 

директора ЈЗУ Дом здравља „ Др Стојана и Љубица“ 

Рудо, на мандатни период од четири године.  

  

Члан 2. 

Именована ће послове директора  обављати без 

ограничења овлашћења. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-88/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана  26.09.2013. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу директора ЈУ Народна библиотека „ 

Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

Новаковић Мићо из Рудог, разрјешава се 

дужности директора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“  

Рудо, због истека мандата. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-79/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07 

и 109/12), члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.09.2013. године, донијела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о именовању  В.Д.  директора  ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“  Рудо 

 

Члан 1. 

Новаковић Мићо, дипл. економиста из Рудог, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо, на период до два мјесеца, 

односно до окончања процедуре по јавном конкурсу за 

именовање директора. 

 

Члан 2. 

Именовани ће послове В.Д. директора  обављати 

без ограничења овлашћења. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-80/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају се дужности чланова Управног 

одбора ЈУ Народна библиотека       “ Просвјета“ Рудо, 

због истека мандата, и то: 

1. Богдановић Невенка 

2. Бајић Радојка  

3. Никитовић Радиша 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-81/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р    
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању В.Д. чланова Управног одбора  

ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

Именују се  вршиоци дужности чланова 

Управног одбора ЈУ  Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо, на период до два мјесеца, односно до окончања 

процедуре по јавном конкурсу за именовање управног 

одбора и то: 
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1. Папоњак Драган-ВСС 

2. Кузмановић Вера-ВСС  

3. Перишић Бојана-ВСС 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-82/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р 
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст) Скупштина општине Рудо на 

/сједници одржаној дана  26.09.2013. године, донијела је 

  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу директора Општинске развојне 

агенције Рудо 

 

Члан 1. 

Пријовић Нинослав, разрјешава се дужности 

директора Општинске развојне агенције Рудо, због 

истека мандата. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-75/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р    
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07 

и 109/12), члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

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

приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.09.2013. 

године, донијела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о именовању В.Д. директора Општинске развојне 

агенције Рудо 

 

Члан 1. 

Митровић Крсто, економиста из Рудог, именује 

се за вршиоца дужности директора Општинске развојне 

агенције Рудо, до отварања поступка ликвидације ове 

установе. 

 

Члан 2. 

Именовани ће послове В.Д. директора  обављати 

без ограничења овлашћења. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

Број:01-022-76/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р  
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о разрјешењу чланова Управног одбора Општинске 

развојне агенције Рудо 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају се дужности чланова Управног 

одбора Општинске развојне агенције Рудо, због истека 

мандата, и то: 

1. Дробњаковић Богосав 

2. Симић Жељко  

3. Соковић Милорад 

4. Маринковић Милојко 

5. Радичевић Борко 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-77/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању вршиоца дужности чланова Управног 

одбора  Општинске развојне агенције Рудо  

 

Члан 1. 

Именују се  вршиоци дужности чланова 

Управног одбора Општинске развојне агенције Рудо, на 

период до два мјесеца, до отварања поступка 

ликвидације и то: 

1. Лучић Тијана-ВСС 

2. Чолаковић Милена-ВСС  

3. Топаловић Славиша-ВШС 

4. Папић Горан-ВСС 

5. Брадоњић Иван-ВСС 
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Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-78/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р  
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају се дужности чланова Управног 

одбора ЈУ ЦКПД   “Просвјета“  Рудо, због истека 

мандата, и то: 

1. Никитовић Радиша 

2. Симић Жељко  

3. Стикић Предраг 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-89/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању  В. Д.   чланова Управног одбора ЈУ 

ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

Именују се вршиоци дужности чланова  

Управног одбора ЈУ  ЦКПД „Просвјета“ Рудо, на период 

до два мјесеца, односно до окончања процедуре по 

јавном конкурсу за именовање управног одбора и то: 

1. Медовић Мирјана-ВСС 

2. Папоњак Драган-ВСС  

3. Балчаковић Мирослав-ВШС 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-90/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р  
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о разрјешењу  В. Д. чланова  Управног  одбора 

 ЈУ Територијална ватрогасна јединица  Рудо 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 

Управног одбора ЈУ Територијална ватрогасна јединица 

Рудо и то: 

1. Никитовић Радиша 

2. Соковић Милорад  

3. Вуковић Небојша 

4. Грабовчић Мирјана 

5. Симић Душко 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-91/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању  В. Д. чланова  Управног  одбора 

 ЈУ Територијална ватрогасна јединица  Рудо 

 

Члан 1. 

Именују се вршиоци дужности чланова 

Управног одбора ЈУ  Територијална ватрогасна јединица  

Рудо, на период до два мјесеца, односно до окончања 

процедуре по јавном конкурсу за именовање управног 

одбора и то: 

1. Рајак Миленко-ВШС 

2. Лучић Илија-ВШС 

3. Ковачевић Мирослав-ВСС 

4. Лучић Војислав-ВШС 

5. Вујичић Крсто-ВШС 
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Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-92/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

   

34...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ 

„Рудоспорт“ Рудо 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају се дужности чланова Управног 

одбора ЈУ “ Рудоспорт“ Рудо, због истека мандата, и то: 

1. Дробњаковић Богосав 

2. Маринковић Милојко  

3. Пријовић Рафаило 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-93/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању В.Д. чланова Управног одбора ЈУ 

„Рудоспорт“ Рудо 

 

Члан 1. 

Именују се вршиоци дужности чланова  

Управног одбора ЈУ„Рудоспорт“ Рудо, на период до два 

мјесеца, односно до окончања процедуре по јавном 

конкурсу за именовање управног одбора и то: 

1. Микавица Милан-ВШС, 

2. Топаловић Данка-ВСС, 

3. Топаловић Славиша-ВШС 

 

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-94/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају се  дужности чланова Управног 

одбора ЈУ Центар за социјални рад  Рудо, због истека 

мандата, и то: 

1. Богдановић Невенка 

2. Стикић Предраг  

3. Маринковић Татјана 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-85/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању В.Д. чланова Управног одбора 

ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

 

Члан 1. 

Именују се  вршиоци дужности чланова  

Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Рудо, на 

период до два мјесеца, односно до окончања процедуре 

по јавном конкурсу за именовање управног одбора и то: 

1. Вујичић Милан-ВСС 

2. Рађен Ивана-ВСС  

3. Топаловић Миррјана-ВШС 

 

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

Број:01-022-86/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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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 26.09.2013.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине 

Рудо за период 01.01.2013-30.06.2013. године 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о о извршењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.2013-30.06.2013. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-94/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      

39...............................................................................................   
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћен текст), а на поновљени захтјев Министарства 

индустрије, енергетике и рударства од 08.08.2013. године 

за давање концесије за изградњу МХЕ „Радојна Р-1А“ на 

ријеци Радојни,  Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 26.09.2013. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан  1. 

 Одлаже се давање било каквог мишљења за 

додјелу концесије за изградњу МХЕ „Радојна Р-1А“ на 

ријеци Радојни. 

 О предметном захтјеву, Скупштина општине 

Рудо ће се изјаснити тек након обављених консултација и 

договора о потраживањима општине Рудо од стране 

привредног друштва, на релацији: ресорно 

Министарство-општина Рудо-ЕПС „Мале 

хидроелектране“, а по основу накнаде која је дефинисана 

Законом о накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије („ Службени 

гласник Републике Српске“ број 85/03,75/10 и 78/11. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-64/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

 

 

  

40...............................................................................................  
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 26.09.2013.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању саобраћаја и путних 

комуникација на територији општине Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Информације о стању саобраћаја и 

путних комуникација на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-88/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

41...............................................................................................   
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 26.09.2013.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању безбједности на 

подручју општине  Рудо, за период јануар-август 2013. 

године 

 

Члан  1. 

Усваја се Информације о стању безбједности на 

подручју општине Рудо, за период јануар-август 2013. 

године. 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-90/13.                                                                

Датум:26.09.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р    
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САДРЖАЈ: 

 

 

 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 
 

1. Одлука о заштити и држању животиња на територији општине Рудо 

2. Одлука о  додјели студентских стипендија  из средстава буџета општине Рудо 

3. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите из области заштите и спасавања на подручју 

општине Рудо 

4. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским административним таксама 

5. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади штете 

6. Одлука о измјени Одлуке о учествовању општине Рудо на лицитацијама у поступку намирења 

потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице 

7. Одлука о престанку рада Општинске развојне агенције Рудо 

8. Одлука о  отпису потраживања по основу студентских кредита и стипендија додјељених из средстава буџета 

општине Рудо 

9. Одлука о приступању модернизације јавне расвјете 

10. Одлука измјени Одлуке о одобравању кредита из средстава буџета општине Рудо Пољопривредној задрузи 

„Увац - Рудо“ са п.о. Рудо за подстицај економског развоја 

11. Одлука о одобравању кредита из средстава буџета општине Рудо Пољопривредној задрузи „Увац - Рудо“ са 

п.о. Рудо за подстицај економског развоја 

12. Одлука о повлачењу дијела средстава из Револвинг фонда 

13. Одлука о начину и условима продаје непокретности 

14. Одлука о одобравању позајмице новчаних средстава КП „Услуга“ Рудо   

15. Одлука o расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова управних одбора 

упредузећима и установама чији је оснивач Скупштина општ         ине Рудо 

16. Одлука о измјени Одлуке о  именовању чланова  сталних  радних тијела Скупштине општине Рудо  

17. Одлука о измјени одлуке о одређивању одборника за вјенчања 

18. Одлука о разрјешењу представника општине Рудо у заједничким кредитним одборима банака и општине 

Рудо 

19. Одлука о именовању представника општине Рудо у заједничким кредитним одборима банака и општине 

Рудо 

20. Одлука о разрјешењу В.Д. директора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

21. Одлука о именовању директора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

22. Одлука о разрјешењу директора ЈУ Народна библиотека „ Просвјета“ Рудо 

23. Одлука о именовању  В.Д.  директора  ЈУ Народна библиотека „Просвјета“  Рудо 

24. Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо 

25. Одлука о именовању В.Д. чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо 

26. Одлука о разрјешењу директора Општинске развојне агенције Рудо 

27. Одлука о именовању В.Д. директора Општинске развојне агенције Рудо 

28. Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора Општинске развојне агенције Рудо 

29. Одлука о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора  Општинске развојне агенције Рудо  

30. Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

31. Одлука о именовању  В. Д.   чланова Управног одбора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

32. Одлука о разрјешењу  В. Д. чланова  Управног  одбора ЈУ Територијална ватрогасна јединица  Рудо 

33. Одлука о именовању  В. Д. чланова  Управног  одбора ЈУ Територијална ватрогасна јединица  Рудо 

34. Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ „Рудоспорт“ Рудо 

35. Одлука о именовању В.Д. чланова Управног одбора ЈУ „Рудоспорт“ Рудо 

36. Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

37. Одлука о именовању В.Д. чланова Управног одбораЈУ Центар за социјални рад Рудо 

38. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.2013-30.06.2013. године 

39. Закључак (Одлагање давања мишљења за концесију МХЕ Радојна Р-1А 

40. Закључак о усвајању Информације о стању саобраћаја и путних комуникација на територији општине Рудо 

41. Закључак  о усвајању Информације о стању безбједности на подручју општине  Рудо, за период јануар-

август 2013. године 

 

 


