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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIII Рудо, 15. фебруар  2019. године Број 1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

1.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17), и члана 5. 

Закона о дјечијој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 114/17 ), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 12.02.2019. године, д о н и  ј е л а  

је: 

 

О Д Л У К У 

о додјели  новчане помоћи родитељима за новорођену 

дјецу 

 

Члан 1. 

(1) Овом Одлуком , утврђују се услови, 

критеријуми,  и  поступак остваривања права родитеља  

на  новчану помоћ  за новорођену дјецу,  рођену у току 

2019.године, а у сврху стимулисања наталитета на 

подручју општине Рудо. 

(2) Средства за ове намјене планирана су у 

буџету општине Рудо, за 2019.годину, на позицији 416 

126-Помоћи породици и дјеци, у износу од 23. 000 КМ. 

 

Члан 2. 

(1) Право на  новчану помоћ,  према овој Одлуци 

имају родитељи/родитељ дјетета рођеног у текућој 

години,  који у непрекидном трајању у периоду од 

најмање  годину дана прије рођења дјетета  имају/има  

пребивалиште, и који су/је стално настањени/настањен  

на подручју општине Рудо, без обзира на мјесто порођаја 

мајке дјетета, као и социјални статус породице. 

(2 ) Изузетно, ако један од родитеља новорођеног 

дјетета нема пребивалиште  на територији општине Рудо 

у непрекидном трајању у последњих  годину дана прије 

рођења дјетета, а  ступио је у брачну заједницу са лицем 

које има пребивалиште на подручју општине Рудо у 

непрекидном трајању у периоду од најмање  годину дана 

прије рођења дјетета, родитељи/родитељ новорођеног 

дјетета имају/има право на новчану помоћ из става 1.овог 

члана. 

 

Члан 3. 

(1) Новчана помоћ остварује се у виду 

једнократне новчане помоћи у слиједећим износима: 

-за прво и друго новорођено дијете.........................500 КМ  

- за треће и свако следеће новорођено дијете.......700 КМ 

 

 

 

 

(2) У случајевима када мајка дјетета једним 

породом роди двоје или више дјеце, висина новчане 

помоћи утврђује се у износу помоћи према укупном 

броју дјеце породичног домаћинства , у складу са ставом 

1.овог члана. 

 

Члан 4. 

(1) По захтјевима за  остваривање права на  

новчану помоћ , према овој Одлуци одлучује Одјељење 

за општу управу и друштвене дјелатности општине Рудо 

у року од 30 дана од дана подношења писменог захтјева. 

(2) По писменом захтјеву, по којем у поступку 

разматрања не буде одобрена  новчана помоћ,  

подносилац захтјева има право жалбе Начелнику 

општине у року од 15 дана од дана пријема акта којим је 

одлучено по захтјеву. 

 

Члан 5. 

(1) Захтјев за додјелу  новчане помоћи подноси 

се на посебном обрасцу, најкасније у року од 60 дана од 

дана рођења дјетета. 

(2) Изузетно, за дјецу  рођену у 2019.години, а 

прије доношења ове Одлуке, захтјев се подноси у року од 

60 дана од  дана   ступања Одлуке на снагу.  

(3) Уз захтјев за додјелу новчане помоћи  

прилажу   следећа документа: 

-  извод из матичне књиге рођених за дијете, 

-  потврда о мјесту пребивалишта за дијете 

(ЦИПС), 

- извод из матичне књиге вјенчаних (за родитеље 

дјетета који су у брачној  

   заједници), 

- доказ о пребивалишту  за  родитеље/родитеља 

дјетета (за период трајања у  

   последњих  годину дана прије рођења дјетета), 

- овјерена фотокопија личне карте за  родитеље, 

- изјава о заједничком домаћинству (кућна 

листа), 

- копија текућег рачуна из банке. 

 

Члан 6. 

Новчана средства из члана 3.ове Одлуке 

исплаћују се корисницима права уплатом  на њихов 

текући рачун отворен у банци, а на основу рјешења 

Одјељења за општу управу. 
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Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-6/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16) и 

члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник 

Скупштине општине Рудо“, број 4/17  и 8/17),  

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о   измјенама и допунама Одлуке о накнади штете 

 

 

Члан 1.  

 У Одлуци о накнади штете „ Службени гласник 

општине Рудо“ број: 2/12 и 13/13) у члану  11. послије 

става 1. додаје се  нови став 2. који гласи:“ Минимална  

површина за коју се може  поднијети захтјев  за накнаду 

штете из  става 1 овог члана је 0,2 ха ( поврће и 

житарице)“. 

 

Члан 2. 

 Члан 12.  мијења се и гласи:“ У случају штете 

причињене  људима, услед  уједа пса луталице,   

оштећени подноси захтјев  Начелнику општине. 

  Захтјев треба да садржи датум и мјесто 

настанка, вјеран  опис самог догађаја,     податке о 

непосредним  свједоцима догађаја  и приједлог  висине 

износа накнаде која се потражује.  Уз захтјев се прилаже  

следећа документација: фотокопија личне карте, налаз 

љекара опште праксе,  специјалистички налаз   спец. 

инфектолога. 

  Комисија  за  процјену штете узима изјаву  од 

свједока ( ако их има) и  са  подносиоцем захтјева   

сачињава записник са приједлогом износа накнаде. 

Записник се прослеђује Начелнику општине, који ће са 

оштећеним  постићи коначан  договор и  сачинити  

споразум о накнади штете. 

 Износ  за накнаду штете услед  уједа  од стране 

паса луталица не може бити већи од 500 КМ“.  

   

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у“ Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-9/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

 

 

3.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

бр.97/16), члана 45 в. Изборног закона Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” број 34/02, 

35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12 и 45/18), члана 36. став 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр. 4/17 и 8/17) Скупштина општине Рудо, нa 

сједници одржаној дана 12.02.2019. године донијела је:  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о спроведеном поступку за 

опозив начелника општине Рудо  

 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о спроведеном поступку за 

опозив начелника општине Рудо поднијет од стране 

Комисије за спровођење поступка опозива начелника 

општине Рудо и евидентиран под бројем:01-03-1/19 од  

16.01.2019.године. 

. 

Члан 2. 

 Ова одлука, Извјештај из члана 2.ове одлуке и 

гласачки материјал из члана 45в.тачка 11. Изборног 

закона Републике Српске ће се доставити Републичкој 

изборној комиисији. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објављивиће се  у “Службеном гласнику општине Рудо”.  

 

Број:01-022-7/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

4.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

бр.97/16) и члана 36. став Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, бр. 4/17 и 8/17) 

Скупштина општине Рудо, нa сједници одржаној дана 

12.фебруар 2019. године донијела је:  

 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању накнаде за рад члановима Комисије за 

спровођење поступка опозива начелника општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

Члановима Комисије за спровођење поступка 

опозива начелника општине Рудо именованим Одлуком 

Скупштине општине Рудо број: 01-022-69/18 од 

19.11.2018.године на име рада у комисији утврђује се 

накнада у нето износу од по 1.000,00 КМ а што чини 

двије мјесечне накнаде прописане изборним прописима 

за чланове општинских изборних комисија.  
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Члан 2. 

 Средства за исплату накнада из члана 1 ове 

одлуке обезбједиће се у из буџета општине Рудо. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објављивиће се  у “Службеном гласнику општине Рудо”.  

 

Број:01-022-8/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

5.................................................................... 
Нa oснoву члaнa 8. став 4. Зaкoнa o пoрeзу нa 

нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, 

брoj 91/15), члaнa 39. став 2. Зaкoнa o лoкaлнoj 

сaмoупрaви („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, 

брoj 97/16) и члaнa 36. став 2. Стaтутa општине Рудо 

(„Службeни глaсник општине Рудо“, брoj 4/17 и 8/17), 

Скупштинa општине Рудо, нa сjeдници oдржaнoj дана 

12.02.2019. гoдинe, дoнoси 

 

 

OДЛУКУ 

o висини стопе за обрачун пореза на непокретности 

 

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм утврђуje сe висина стoпе зa 

oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти кoje сe нaлaзe нa територији 

општине Рудо зa 2019 гoдину. 

 

Члaн 2. 

 Висина стопе за обрачун пореза на 

непокретности на територији општине Рудо износи 

0,10% и односи се на све непокретности, укључујући и 

оне у којима се непосредно обавља производна 

дјелатност. 

 

Члaн 3. 

Нeпoкрeтнoст у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4. 

Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник 

Рeпубликe Српскe“,  брoj 91/15) је зeмљиштe сa свим 

oним штo je трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo 

нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд њега. 

 

Члaн 4. 

Пoрeскa упрaвa утврђуje пoрeску oснoвицу нa 

oснoву Oдлукe o висини вриjeднoсти  нeпoкрeтнoсти пo 

зoнaмa и кaрaктeристикaмa нeпoкрeтнoсти из приjaвe зa 

упис у Фискaлни рeгистaр нeпoкрeтнoсти. 

 

Члaн 5. 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу осмог дана oд дана 

oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику општине Рудо“. 

 

Брoj: 01-022-2/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

6.................................................................... 
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана  36. став 2. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 12.02.2019. године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

о просјечној коначној грађевинској цијени 

 стамбеног и пословног простора 

 

Члан 1. 

  Овом одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена једног квадратног метра корисне 

површине стамбеног и пословног простора на подручју 

општине Рудо у 2018. години која служи као основица за 

утврђивање накнаде за погодности уређења градског 

грађевинског земљишта (у даљем тексту: рента)  за 2019. 

годину. 

 

Члан 2. 

 Просјечна коначна грађевинска цијена једног 

квадратног метра корисне површине стамбеног и 

пословног простора на подручју општине Рудо у 2018. 

години износи 520,00 KM.    

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени 

стамбеног и пословног простора („Службени гласник 

општине Рудо“, 2/18). 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-5/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

7.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 73. став 2. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 18. став 2 Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта-пречишћени текст („Службени 

гласник Републике Српске“, број 34/14) и члана 36. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 12.02.2019.године, доноси 
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ОДЛУКУ 

о висини накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског и осталог грађевинског 

земљишта 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се утврђује висина накнаде за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта и 

осталог земљишта на подручју општине Рудо у 2019. 

години, а на основу просјечно остварених трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта остварених у 

претходној години, водећи рачуна о зони градског 

грађевинског земљишта у којој се објекат за који се 

накнада израчунава гради. 

 

Члан 2. 

 Висина накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта износи: 

1) За IV зону градског грађевинског земљишта.5,00 КМ/м
2
 

2) За V зону градског грађевинског земљишта..3,00 КМ/м
2
 

3) За VI зону градског грађевинског земљишта и остало 

грађевинско земљиште.....................................2,00 КМ/м
2
 

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта („Службени гласник општине 

Рудо, број  2/18).  

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-4 /19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

8.................................................................... 
Нa oснoву члaнa 4. став 3. Зaкoнa o пoрeзу нa 

нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, 

брoj 91/15), члaнa 39. став 2. Зaкoнa o лoкaлнoj 

сaмoупрaви („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, 

брoj 97/16) и члaнa 36. став 2. Стaтутa општине Рудо 

(„Службeни глaсник општине Рудо“, брoj 4/17 и 8/17), 

Скупштинa општине Рудо, нa сjeдници oдржaнoj дана  

12.02.2019. гoдинe, дoнoси 

 

 

OДЛУКУ 

o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти пo зoнaмa нa 

пoдручjу општине Рудо 

 

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм утврђуje се висинa вриjeднoсти 

нeпoкрeтнoсти пo зoнaмa нa пoдручjу општине Рудо нa 

дaн 31.12.2018. гoдинe, кoja ћe се користити за обрачун 

пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2019.гoдини.  

 

Члaн 2. 

Нeпoкрeтнoст у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4. 

Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник 

Рeпубликe Српскe“, брoj 91/15) је зeмљиштe сa свим 

oним штo je трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo 

нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд њега и 

пoдрaзумиjeвa: 

1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљoприврeднo, 

шумскo, индустриjскo и oстaлo) и 

2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, пoслoвни, 

индустриjски и други oбjeкти). 

 

Члaн 3. 

Зa утврђивaњe вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти из члaнa 

2. oвe oдлукe, тeритoриja општине Рудо сe диjeли нa зoнe 

и тo: 

 3 градске зоне 

 1 ванградска зона 

Teритoриjaлни oбухвaт грaдских зонa из стaвa 1. oвe 

oдлукe, идентичан је зoнaмa дефинисаним Oдлукoм o 

урeђeњу прoстoрa и грaђeвинскoм зeмљишту општине 

Рудо („Службeни глaсник општине Рудо“, број 3/15), са 

изузетком насељених мјеста Гојава и Старо Рудо које се 

сврставају у ванградску зону. 

У територијални обухват ванградске зоне спадају 

следећа насељена мјеста: 

Арбанаси, Арсићи, Баре, Бијело Брдо, Бишевићи, 

Бјелуговина, Бјелушине, Бјељевине, Близна, Борановићи, 

Бован, Божовићи, Будалице, Цвркоте, Чавдари, 

Даниловићи, Долови, Доња Ријека, Доња Стрмица, Доњи 

Цикоти, Доњи Раванци, Дорићи, Дубац, Дуговјеч, 

Џиханићи, Гаочићи, Горња Ријека, Горња Стрмица, 

Горње Цикоте, Горњи Раванци, Грабовик, Гривин, 

Гојава, Јањићи, Књегиња, Косовићи, Ковачи, Кула, 

Љутава, Међуречје, Микавице, Миоче, Мисаиловина, 

Мокронози, Мрсово, Николићи, Обрвена, Омачина, 

Омарине, Опутница, Орах, Оскоруша, Паст, Пазаље, 

Пељевићи, Петачине, Плема, Похаре, Полимље, Попов 

До, Пребидоли, Прибишићи, Пријеворац, Радожеље, 

Раковићи, Равне Њиве, Ресићи, Рупавци, Сетихово, 

Соколовићи, Станковача, Стргачи, Стргачина, Старо 

Рудо, Шахдани, Штрпци, Трбосиље, Трнавци, Трнавци 

код Рудог, Устибар, Увац, Ваган, Вити Граб, Заграђе, 

Зарбовина, Златари, Зубач и Зубањ.  

 

Члaн 4. 

Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти у м
2
 нa 

пoдручjу општине Рудо, изражена је у КМ и по зонама 

износи: 
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Члaн 5. 

       Oвa одлукa ступa нa снaгу осмог дана oд дана oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику општине Рудо“. 

 

 

        Брoj: 01-022-3 /19 

        Датум: 12.фебруар  2019.год.                        ПРЕДСЈЕДНИК   

                                                       Скупштине општине Рудо 

                                                                     Велибор Ћировић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
4. градска 

Зона  

Општина Рудо  

Зона 4 
4 15 3,5 5 4,5 2,5 900 800 1100 350 425 

2. 

5. градска 

Зона  

Општина Рудо  

Зона 5 
5 10 2,5 3,5 3 1,5 850 750 1000 300 400 

3. 
6. градска 

Зона  

Општина Рудо  

Зона 6 
6 5 2 2,5 2,5 1 800 700 900 250 350 

4. 

Ванградска 

зона 

Општина Рудо 

Ванградска зона 
В.З. 2 0,6 0,7 1,2 0,6 550 500 650 200 280 
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9....................................................................  

На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 

124/11 и 100/17) , члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник Скупштине општине Рудо“, број 4/17  и 8/17),  

члана 6. Одлуке о комуналном реду  на подручју општине Рудо  ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 7/14), 

Скупштина општине Рудо  на сједници одржаној  дана 12.02.2019. године, донијела је 

 

 

П Р О Г Р А М 

ОБАВЉАЊА  КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ   

 У  2019. ГОДИНУ 

 

 У В О Д 

 У складу са одредбама  Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 

124/11 и 100/17), Скупштина општине обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности  које спадају у 

дјелатности од посебног  друштвеног интереса.   

 У складу са  одредбама члана 21.  Закона о комуналним  дјелатностима постоји обавеза израде и усвајања 

Програма  обављања наведених дјелатности , па је на основу истог, а у складу са чланом 6. Одлуке о комуналном реду  

на подручју општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 7/14), сачињен овај Програм. 

 Програмом обављања  комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње   у  2019. години утврђује се: 

- Обим и квалитет одржавања појединих комуналних објеката  и уређаја и обављање комуналних  услуга 

-  Висина потребних средстава за реализацију програма и распоред средстава за сваку дјелатност посебно 

и по намјенама  

- Мјере за спровођење програма. 

 

 ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

- Одржавање чистоће  на јавним површинама, 

- Одвођење атмосферских  и других вода са јавних површина, 

- Одржавање јавних површина, 

- Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу 

- Одржавање  јавне расвјете, 

- Обављање  хигијеничарске службе 

- Обављање услуга  декорације градског насеља за вријеме значајних догађаја, 

- Одржавање споменика,  

- Дјелатности зоохигијене. 

 

 СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње 

обезбјеђују се из : 

- комуналних  накнада, 

- дијела накнада за коришћење добара од општег интереса, 

- дијела пореза прихода од пореза на непокретности, 

- дијела накнаде за дате концесије. 

 

I -  ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ 

1.1 Чишћење градских улица путем ручног метења, као и   пражњење уличних корпи и одвоз  до најближе посуде за 

смеће вршиће се у зависности од зона у којима се улица налази.   

Чишћење  саобраћајних  површина  у граду  вршиће  радници  КП “Услуга“ Рудо. 

 

Седмични распоред чишћења улица које се налазе у  ужем центру града чисте се према следећем распореду:  

Редни 

број 

Улица П У С Ч П m2 ∑m2 Јединична цијена 

са ПДВ-ом КМ/м2 

    1. Трг слободе + + + + + 1330 6650 0,010 

2. Соколовића улица + + + + + 213 1065 0,010 

3. Бакаревића  улица + + + + + 214 1070 0,010 

4. Ђ.Д.Д. Михајловића +   +  4270 8540 0,010 

5. Улица палих српских бораца +  +   2024 4048 0,010 

6. Улица вожда Карађорђа 

Петровића 

 +   + 3012 6024 0,010 

7. Улица Милоша Обилића +  + +  1364 4092 0,010 

8. Улица  цара Душана +  +   2530 5060 0,010 
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9. Улица краља Петра I 

ослободиоца, до цркве 

 + + + + 1727 6908 0,010 

10. Дјечије игралиште –порта- +  +  + 300 900 0,010 

               Укупна површина 44357м2 * 0,010 КМ= 443,57 КМ 

 

Улице које се чисте једном седмично 

Редни 

број 

Улица П У С Ч П m2 Јединична цијена 

са ПДВ-ом КМ/м2 

1. Улица видовданска +     678 0,010 

2. Улица крагујевачка  +    2970 0,010 

3. Улица светосавска   +   405 0,010 

4. Улица  Милоша Видаковића    +  1364 0,010 

5.  Улица проте Славка 

Поповића 

    + 1282 0,010 

6. Улица  Први мај +     240 0,010 

7. Улица 12. Јули   +   500                         0,010 

                                         Укупно: 7439 m2 x 0,010 КМ/m2 = 74,39 КМ              

 

Планиране услуге  трају од 01.04.2019.  до 30.11. 2019. године односно 35 седмица.  

Годишњи план износи  517,96  КМ x 35 седмица =  18.128,60 КМ 

 

1.2.  Пражњење уличних корпи са сакупљањем смећа  у зимском периоду дуж улица  и то у периоду  од 01.01.2018. 

до 31.03.2018. године и од 01.12.2018. до 31.12.2018. године односно  18  седмица.  

       Укупна површина  за чишћење  је 50 896 m2. 

 Годишњи план износи  50 896 m2 x 0,005 КМ x 18 =   4. 580,64 КМ 

  

            УКУПНО: 18.128,60 КМ + 4. 580,64 КМ = 22.709,24 КМ 

 

II - ПРАЊЕ  АСФАЛТНИХ  ПОВРШИНА 

 Прање улица у градском насељу Рудо вршиће се цистерном за воду или преко хидраната , зависно од 

економичности. Прање саобраћајних површина вршиће се у  периоду од 15.04. 2019.  до 30.11. 2019. године ако то 

временски услови   дозвољавају ( температура ваздуха изнад 5°Ц). Прање улица   вршиће   КП „Услуга“ Рудо и   

радници  Ватрогасног  друштва, гдје  не постоје  хидранти. 

Напомена:  Прање саобраћајних површина вршити  по потреби, без обзира на локацију улице и категорију.  Надлежни  

општински орган   ће оцијенити  степен запрљаности  улица и  дати налог за прање .  

 

Назив улице Површ.  

m2 

Број 

прања 

Укупно m2 Јединична цијена са 

ПДВ-ом КМ/m2 

Трг слободе 1330 3 3990 0,04 

Соколовића  улица 213 3 639 0,04 

Бакаревића улица 214 3 642 0,04 

Улица Милоша Обилића 1364 3 4092 0,04 

Улица  вожда Карађорђа П. 3012 3 9036 0,04 

Улица Ђ.Д.Д. Михаиловића 4270 3 12810 0,04 

Улица краља Петра  И осл.(од  Милоша 

В. до ул.Росуље) 

2645 3 7935 0,04 

Ул. палих српских бораца (до пијаце)  2024 2 4048 0,04 

Улица цара Душана 2530 3 7590 0,04 

 Улица проте Славка Поповића 1282 2 2564 0,04 

Ул.  крагујевачка, од шк. до ул. Росуље 2970 2 5940 0,04 

Улица Росуље 909 2 1818 0,04 

Светосавска улица 405 3 1215 0,04 

Улица видовданска 678 3 2034 0,04 

Улица  Први мај 240 2 480 0,04 

Улица романијска 770 2 1540 0,04 

Степе Степановића 858 2 1716 0,04 

12. јули  500 2 1000 0,04 

Прилазни пут  из правца Орфице 1323 2 2646 0,04 

                                                                                                Укупно:   71.735 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

              Годишњи план износи  71.735 m2 x 0,04 КМ =   2.869,40 КМ 
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 III- ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

 У току године  вршиће се поправка оштећених улица, тротоара, ивичњака. Процјена и обим  ових послова 

вршиће се према налогу  општинског органа а посебно ће  се  уговором регулисати  накнада за  извођење радова. 

  Чишћење  уличних сливника вршити два пута годишње са одвозом отпада и чишћењем околне површине 

- Улица  вожда Карађорђа Петровића ........1 ком 

- Улица  краља Петра  I ослободиоца ........ 3 ком 

- Улица крагујевачка    .................................1 ком 

- Милоша Видаковића   ................................2 ком 

- Милоша Обилића   .....................................1 ком 

- Улица цара Душана  ...................................1 ком 

УКУПНО .....................................................9 ком 

   Чишћење уличних сливника  9 ком x 2 пута x 12 КМ = 216,00 КМ 

 

IV- ЗИМСКО  ЧИШЋЕЊЕ И  ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И  ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

  Под зимском   службом  подразумјевају се радови неопходни за одржавање проходности улица,  тротоара, 

тргова, мостова и  локалних  и некатегорисаних путева у МЗ  када снијежни покривач достигне  висину преко 7 цм.  

 Чишћење улица у граду вршиће Добровољно ватрогасно друштво Рудо а  локалних и некатегорисаних  путева  

правно лице или предузетник  који је изабран у складу са Законом о јавним набавкама.   

  Ручно уклањање  снијега и леда са тротоара, стаза, степеништа, Трга  слободе, јавних паркинга и посипање 

улица  сољу одговорно је правно лице којем је повјерено  вршење послова одржавања јавних  зелених површина.  

 Планом   одржавања улица, локалних и некатегорисаних  путева  одређени  су приоритети, редослијед и  и 

начин уклањања снијега  и леда са јавних површина.  

 

 Посипање улица   сољу  вршиће се  према следећем приоритету: 

- Улица Ђ.Д.Д.Михаиловића, 

- Соколовића улица, 

- Бакаревића улица, 

- Улица вожда  карађорђа Петровића, 

- Прилазни пут, 

- Улица Милоша Обилића 

- Улица цара Душана, 

- Дио улице  краља Петра I ослободиоца 

-  Улица  палих српских бораца,  

- Улица Милоша Видаковића,  а друге улице  посипаће се по  захтјеву  овлаштеног  органа. 

 

Зимско  чишћење улица и  путева ............. .....13.000,00 КМ 

Чишћење  тротоара трга и степеништа .............1.000,00  КМ 

Посипање улица  сољу ..........................................400,00 КМ 

Набавка   соли за посипање.................................. 600,00 КМ 

    УКУПНО:                   15.000,00 КМ 

 

 

V- ПРОЉЕТНО  И  ЈЕСЕЊЕ ИЗГРАБЉИВАЊЕ  ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Прољећно и јесење изграбљивање  зелених површина врши се  на следећим површинама : 

 Површина m2 Јединична цијена са ПДВ-ом 

КМ/m2 

Градски парк 2049 0,06 

Парк изнад старог хотела 292 0,06 

Дуж улице  Д.Д. Михаиловића 4695 0,06 

Дуж улице В.К.Петровића 3498 0,06 

Дуж улице Милоша Обилића 1841 0,06 

Дуж Улице цара Душана 2885 0,06 

Дуж Улице краља Петра I 738 0,06 

Улица крагујевачка, до школског игралишта 1952 0,06 

Прилазни пут из правца Орфице 350 0,06 

УКУПНО 18.300  

 

Јединична цијена  изграбљивања зелених површина износи  0,06  КМ/m2 , те је   

18300  m2 x   0,06 КМ/m2 x 2 пута =  2.196,00 КМ 
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VI - ОДВОЗ КРУПНОГ И КАБАСТОГ ОТПАДА 

 Одвоз крупног и кабастог отпада   са цијелог подручја општине гдје се врши организовани  одвоз комуналног 

отпада вршиће се  два пута годишње ( по указаној потреби) што ће наложити  орган управе.   

   Паушално.............................................. 800,00 КМ 

 Одвоз  комуналног отпада са дивљих  депонија поред путних праваца на   подручју  општине Рудо ( по налогу 

општинског органа) 

  Паушално.............................................. 1200,00 КМ 

     УКУПНО:          2.000,00 КМ 

 

VII - КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  И УКЛАЊАЊЕ  ТРАВЕ 

 Кошење зелених површина, одвожење траве,  орезивање нараслог  корова и растиња и  окопавање  садница и 

дрвећа  врши се два пута годишње ( по указаној потреби и више)  на следећим површинама:  

- Градски парк....... ..........................2049  m2 

- Парк изнад старог хотела.............. 292 m2 

- Дуж улице Д.Д.Михаиловића..... 4695 m2 

- Дуж улице  В. К. Петровића........3498 m2 

- Дуж улица Милоша Обилића......1841 m2 

- Дуж Улице  цара Душана................................2885 m2 

- Дуж Улице  краља Петра  I осл. до  цркве.... 738 m2 

- Почетак  Улице крагујевачке,  до школског игралишта..... 1952 m2 

- Прилазни  пут  из правца Орфице.................350 m2 

- Партизанско гробље........................................320 m2 

 УКУПНО: 18620 m2 x 0,10 КМ/m2 x 2 = 3.724, 00 КМ                

 

VIII - ОДРЖАВАЊЕ  ДРВОРЕДА   

 Сјечу  болесних стабала дрвореда са одвозом  отпада и обликовање крошњи стабала радити у периоду април- 

мај прије вегетације, а све по потреби  и налогу  надлежног органа.   

    Паушално : ..........................500,00 КМ 

 

IX -  НАБАВКА  ЦВИЈЕЋА  И   ОДРЖАВАЊЕ  

   У току  године, у мјесецу  априлу , вршиће се набавка и сађење  цвијећа у жардињере   на  тргу , као и  њихово  

копање,  залијевање и одржавање. 

 

   Паушално..........................500,00 КМ 

 

X - ОБНАВЉАЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ  ПАРКОВСКИХ  КЛУПА, КОНТЕЈНЕРА, КОРПИ ЗА СМЕЋЕ  

  У току  године вршиће се замјена  постојећих оштећених парковских  клупа  и постављење  нових  у 

парковима  и  дуж  улица, као и обнова корпи за отпатке и поправка  уличних  контејнера.   

   Паушално...........................1.000,00 КМ   

 

XI - ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА И  СПОМЕН  ПЛОЧА 

  У току  године вршиће се одржавање   споменика  Прве пролетерске,  споменика  борцима отаџбинског рата и  

спомен  плоче  на улазу у  град.  Одржавање подразумијева уклањање  маховине,  прање, освјежавање  слова и 

чишћење простора око  спомен  плоче. 

 

   Паушално ..............................1.000,00 КМ 

 

 XII - ОДРЖАВАЊЕ  НЕУРЕЂЕНИХ  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

Под неуређеним површинама  подразумјевају се  површине: 

- Површина изнад зграда на Јаковљевића бријегу ... 6134 m
2
 

- Сточна пијаца..............................................................7091 m
2
 

-  Површина  испод  Орфице.........................................456 m
2
 

-  Путни појас у Улици индустријској,  према Полимци и површина, поред Јахорина осигурања 

....................................................600 m
2
 

  Укупна површина  ..........................................................14281 m
2
  

Под уређењем  се подразумијева  кошење   једном  годишње и сакупљање  отпада  два пута  годишње. 

   УКУПНО: 14281 m
2
  x 0,09 КМ/m

2
= 1.285,29 КМ 

 

Напомена: Послове на чишћењу зелених површина, кошење и уклањање траве, одржавање дрвореда, набавка 

цвијећа и одржавање, замјена и одржавање парковских клупа, одржавање споменика, одвоз  смећа и друго вршиће  

радници  К.П.“Услуга“ Рудо. 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   1/19      15.02.2019.                                  Страна   

 

10 

XIII -  ОДРЖАВАЊЕ  ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ                                           

  Под појмом одржавања јавне расвјете подразумјева се  управљање и одржавање  објеката и уређаја јавне 

расвјете  што укључује  и подмиривање трошкова електричне енергије за освјетљење  јавних површина, улица и  

центара  насељених  мјеста.  

 Послови одржавања јавне расвјете, сходно Уговору о реконструкцији и одржавању јавне расвјете кроз модел 

финансирања из уштеде ел. енергије, вршиће  предузеће „Елнос“ д.о.о. Бања Лука, а послови  замјене  свјетиљки (које 

нису обухваћене претходним уговором), осигурача, пригушница, каблова и осталог потрошног материјала повјериће 

се физичком лицу  са којим ће општински орган   потписати  уговор. 

 Код  јавне  расвјете планирано је: 

- трошкови одржавања  јавне  расвјете, што подразумјева  замјену  сијалица, осигурача, пригушница, 

каблова и осталог потрошног материјала , као и  остало одржавање јавних 

површина................................................ 3.000,00 КМ 

- трошкови утрошка  електричне енергије за рад јавне расвјете....18.000,00 КМ 

                                                               УКУПНО: 21.000,00 КМ 

 

XIV-  ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ  И  ДЕРАТИЗАЦИЈА  

 Дјелатности зоохигијене обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња 

(кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и ветеринарска 

заштита, еутаназија старих животиња и сигурно уклањање животињских лешева  на  површине  одређене за  ту 

намјену ( сточна гробља) и санацију терена, као и управљање  објектима за смјештај животиња. Ове послове вршиће 

даваоц  кафилеријских услуга са којим општина склопи  уговор. 

 Послови дератизације извршиће се у складу са реалним потребама  и планираним средствима у  буџету 

општине за текућу  годину, а  извођач  ће бити изабран у складу са  Законом о јавним набавкама. 

    УКУПНО: 10.000,00 КМ 

 

  XV -  УРЕЂЕЊЕ И ДЕКОРАЦИЈА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 

 Приликом државних, општинских и  вјерских празника, те одређених  манифестација потребно је извршити 

уређење  и декорисање   насељеног мјеста. Врста украса, начин  и мјесто  постављања одредиће  надлежни општински 

орган, а текст  на паноима  одредиће  Одбор за прославу манифестације.  

    УКУПНО: 2.000,00 КМ 

 

XVI -  УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  ПИЈАЦЕ НА МАЛО 

   Пијацом на  мало ( зелена пијаца) газдује  КП “Услуга“ Рудо  и оно је дужно да одржава  простор пијаце са 

свим инвентаром,  у складу са  санитарним и другим  прописима који регулишу ову област. 

 

XVII – ИЗВОР СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2019. ГОДИНИ 

 Средства за реализацију овог програма обезбједиће  се из средстава прикупљених од наплаћених комуналних 

накнада која се обрачунава и наплаћује у складу са  Одлуком о комуналној накнади ( „Службени гласник Скупштине 

општине Рудо“ број: 11/15   ) и редовних прихода у буџету  општине Рудо  за 2019. годину.   

 У 2019. години неће се вршити обрачун и наплата комуналне накнаде за стамбене објекте предвиђене  чланом  

6.  став  1. тачка 1.  Одлуке о  комуналној накнади. 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. Зимско чишћење  улица и путева ............................................... 13.000,00 КМ 

2. Одржавање и уређивање  јавних зелених  површина, чишћење и  

прање  јавних саобраћајних  површина у граду....................... 40.000,00 КМ 

3. Трошкови јавне расвјете .............................................................. 18.000,00 КМ 

4. Трошкови одржавања јавне расвјете 

 и осталих јавних површина.........................................................  3.000, 00 КМ 

5. Дјелатност зоохигијене  и  дератизација ................................... 10.000,00 КМ 

6. Уређење и декорација насељеног мјеста......................................    2.000,00 КМ 

                       УКУПНО:...............................................86.000,00 КМ 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

прихода и расхода за обављање комуналних  дјелатности заједничке комуналне  

потрошње за 2019. годину 

 

I – ПРИХОДИ 

1. Приходи од комуналне накнаде  за 2019. годину.....................7.000,00 КМ 

2. Приходи од пореза на непокретност ( дио)...............................5.000,00 КМ 

3. Средства  из  осталих непореских  прихода  из 

Буџета општине за 2019.годину ..............................................74.000,00 КМ  

 

                                                                               УКУПНО:   ............86.000,00 КМ 

                                                                      

II – РАСХОДИ 

1. Трошкови одржавања јавних површина.................................40.000,00 КМ 

2. Трошкови јавне расвјете ...........................................................18.000,00 КМ 

3. Трошкови одржавања јавне расвјете и 

       осталих јавних површина ...............................................................3.000,00 КМ 

4. Трошкови зоохигијене и дератизације..... ...............................10.000,00 КМ 

5. Услуге зимске  службе ..............................................................13.000,00 КМ 

6. Уређење и декорација насељеног мјеста....................................2.000,00 КМ 

 

                                                                                УКУПНO:............86.000,00 КМ 

 

 

    За спровођење овог програма надлежно је Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове – Одсјек за просторно уређење, инспекцију и комуналну полицију . 

 

    У циљу реализације Програма, Начелник општине  ће уговорити извршење свих потребних радова водећи рачуна о 

економичности и рационалном трошењу средстава. 

 

Број: 01-022-1/19  

Датум: 12.фебруар  2019.год.                ПРЕДСЈЕДНИК   

                                              Скупштине општине Рудо 

                                                                          Велибор Ћировић с.р. 

 

10.................................................................. 
На основу члана 3. Одлуке о критеријумима, 

условима и начину утврђивања статуса удружења од 

интереса за општину Рудо („Службени гласник Општине 

Рудо“број: 11/18), и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо број:4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо,на сједници одржаној дана 

12.01.2019.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за 

 утврђивање статуса удружења од 

интереса за Општину Рудо. 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за утврђивање 

статуса удружења од интереса за Општину Рудо.  

 

Члан 2. 

 Поступак по јавном конкурсу извршиће 

Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за 

утврђивање статуса удружења од интереса за општину  

Рудо коју је Скупштина општине Рудо именовала 

посебном одлуком. 

 

 

 

Члан 3. 

            Услови и поступак за утврђивање приједлога од 

стране Комисије из члана 2 ове одлуке прописани су 

Одлуком о критеријумима, условима и начину 

утврђивања статуса удружења од интереса за општину 

Рудо („Службени гласник Општине Рудо“број: 11/18), 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-11/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

11.................................................................. 
На основу члана 6. став 2.Одлуке о 

критеријумима, условима и начину утврђивања статуса 

удружења од интереса за општину Рудо („Службени 

гласник Општине Рудо“број: 11/18), и члана 36. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо 

број:4/17 и 8/17),Скупштина општине Рудо,на сједници 

одржаној дана 12.02.2019.године, донијела је 
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О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за спровођење 

поступка по јавном конкурсу за утврђивање статуса 

удружења од интертеса за општину Рудо, 

 

Члан 1. 

                 Именује се Комисија за спровођење поступка 

по јавном конкурсу за утврђивање статуса удружења од 

интертеса за општину Рудо у саставу: 

1. Ћировић Милован ,предсједник 

2. Станишић Борислав, члан 

3. Никитовић Игор, члан 

                         

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да спроведе поступак по 

Јавном конкурсу за утврђивање статуса удружења од 

интереса за Општину у складу са Одлуком о 

критеријумима, условима и начину утврђивања статуса 

удружења од интереса за општину Рудо („Службени 

гласник Општине Рудо“број: 11/18). 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-10/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

12.................................................................. 
На основу члана  5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11)  

члана 8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.41/03), и члана 8. и 11. Статута ЈП 

Информативни центар Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број 4/11 и 8/11), Скупштина општине 

Рудо у функцији Скупштине ЈП Информативни центар 

Рудо, на сједници одржаној дана 12.02.2019, донијела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о разрјешењу  чланова Надзорног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо 

 

 

Члан 1. 

Зорица Кујунџић, Мехрудин Гењга и Далиборка 

Бојанић, разрјешавају се дужности чланова Надзорног 

одбора ЈП Информативни центар Рудо, због подношења 

оставке. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-12/19   

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

13.................................................................. 
На основу члана  5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11)  

члана 8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.41/03), и члана 8. и 11. Статута ЈП 

Информативни центар Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број 4/11 и 8/11), Скупштина општине 

Рудо у функцији Скупштине ЈП Информативни центар 

Рудо, на сједници одржаној дана 12.02.2019, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању ВД  чланова Надзорног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо 

 

Члан 1. 

За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора 

ЈП Информативни центар Рудо, на период од два мјесеца, 

односно до окончања процедуре за избор нових чланова 

именују се: 

1. Новаковић Младен-предсједник 

2.  Јовановић Мирко-члан  

3.  Ханић Белкиса-члан  

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објевиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-13/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

14.................................................................. 
На основу члана  5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11)  

члана 8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.41/03), и члана 8. и 11. Статута ЈП 

Информативни центар Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број 4/11 и 8/11), Скупштина општине 

Рудо у функцији Скупштине ЈП Информативни центар 

Рудо, на сједници одржаној дана 12.02.2019, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

o расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора ЈП Информативни центар 

Рудо 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Надзорног одбора ЈП „Информативни центар“ 

Рудо. 

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, обављање интервјуа, оцјену и 

предлагање кандидата за  именовање. 
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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 надзорног ЈП Информативни центар 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 Статутом ЈП Информативни 

центар Рудо. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ". 

 

Број:01-022-14/19   

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

15.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду мјесних заједница за 

2018.годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду мјесних заједница на 

подручју општине Рудо за 2018.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-21/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

16.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о провођењу Програма 

цивилне заштите за 2018.годину и Програма рада за 

2019.годину 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о провођењу Програма 

цивилне заштите за 2018.годину и Програма рада за 

2019.годину. 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-20/19                            

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

17.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана рада и Финансијског плана ЈУ 

Народна библиотека „Просвјета“ Рудо за 2019.годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се План рада и Финансијски план ЈУ 

Народна библиотека „Просвјета“ Рудо за 2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-16/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

18.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана рада и Финансијског плана КП 

„Услуга“ а.д.  Рудо за 2019.годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се План рада и Финансијски план КП 

„Услуга“ а.д.  Рудо за 2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-3/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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19.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана рада и Финансијског плана ЈУ 

ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2019.годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се План рада и Финансијски план ЈУ 

ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

20.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана рада и Финансијског плана ЈЗУ ДЗ 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо и Програма мјера на 

заштити здравља становништва за 2019.годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се План рада и Финансијски план ЈЗУ ДЗ 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо и Програм мјера на заштити 

здравља становништва за 2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-11/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

21.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана рада и Финансијског плана Јавне 

установе за туризам и спорт Рудо за 2019.годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се План рада и Финансијски план Јавне 

установе за туризам и спорт Рудо за 2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-17/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

22.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана рада и Финансијског плана ЈП 

Информативни центар  Рудо за 2019.годину 

 

 

Члан  1. 

 Усваја се План рада и Финансијски план ЈП 

Информативни центар  Рудо за 2019.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-4/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

23.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

12.02.2019. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана рада и Финансијског плана ЈУ 

Центар за социјални рад Рудо за 2019.годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се План рада и Финансијски план ЈУ 

Центар за социјални рад Рудо за 2019.годину. 
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Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-13/19 

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

24.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 36. Статута oпштине Рудо 

(„Службени гласник oпштине Рудо “, брoj:4/17, 8/17) 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

27.12.2018. године,   д о н о с и: 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на План уписа ученика у први 

разред Средњошколског центра Рудо за школску 

2019/2020 годину, како слиједи: 

1.  Гимназија-општи смјер (IV степен)..20 ученика 

2.  Машинство и обрада метала (IV степен).20 ученика 

3.  Саобраћај 

      -возач моторних возила (III степен)......10 ученика 

      -руковалац грађевинских и претоварних  

       машина......................................................10 ученика  

 

Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-103/18                                                                

Датум: 12.фебруар  2019.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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С  А  Д  Р  Ж   А   Ј: 
1. Одлука о додјели новчане помоћи родитељима за новорођену дјецу,    1/1 

2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади штете,      2/2 

3. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за спровођење опозива начелника општине Рудо  

о спроведеном поступку за опозив,         3/2 

4. Одлука о утврђивању накнаде чл. Комисије за спровођење опозива начелника општине Рудо, 4/2 

5. Одлука о висини стопе за обрачун пореза на непокретности,     5/3 
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