СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Број: 1
Рудо, марта 2005.године
2.то право не могу да користе по
другом основу.

Година: VIII

01

Члан 3.

На основу тачке 10. Закључка
Народне Скупштине Републике Српске
(«Службени
гласник
Републике
Српске»,бр.45/04) од 09.05.2004.гидине и
члана
12.
Статута
општине
Рудо
(«Службени гласник општине Рудо»,бр.1/00)
Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 07.03.2005.године, донијела
је

Под
породичним
домаћинством
сматра се круг лица (чланова породице у
смислу члана 13. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих
бораца
одбрамбено-отаџбинског
рата
Републике Српске) која заједно живе у
економској заједници.

ОДЛУКУ
О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА
БОРАЦА,РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И
ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
I-OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови,
начин и поступак за утврђивање и
остваривање допунских права бораца,
ратних војних инвалида и породица
погинулих бораца, начин обезбјеђења
новчаних средстава и друга питања од
значаја за остваривање права прописаних
овом Одлуком.
Члан 2.
Права утврђена овом Одлуком могу
остварити лица из члана 1. ове Одлуке,
само уколико:
1.имају пребивалиште на подручју
општине,

II-ДОПУНСКА ПРАВА
Члан 4.
Допунска права породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида су:
1.накнада трошкова сахране,
2.накнада трошкова за уџбенике
(ученика),
3.накнада
трошкова
превоза
(ученика),
4.обезбјеђење паркинг мјеста испред
јавних органа и установа и право на
бесплатно паркирање,
5.приоритет у додјели стипендије,
6.стамбену изградњу под повољним
условима и
7.друга права у складу са посебним
прописом.
1.Накнада трошкова сахране
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Члан 5.
За
случај
смрти
борца
прве
категорије, ратног војног инвалида од прве
до четврте категорије и родитеља погинулог
борца лице које је схрану обавило има
право на помоћ у висини основице за
обрачун мјесечних примања по Закону о
правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца за текућу
годину.

Приликом
кориштења
паркинг
простора за инвалиде, ратни војни
инвалиди морају имати на аутомобилу
прописану ознаку.
Ознаку из претходног става издаваће
Општинска борачка организација Рудо о
чему ће водити евиденцију.
Ратни војни иналиди приликом
кориштења паркинг простора ослобођени су
плаћања накнаде за паркирање.
5.Приоритет у додјели стипендије

2.Накнада трошкова за уџбенике
Члан 9.
Члан 6.
Дјеца ратног војног инвалида од прве
до четвртекатегорије и дјеца погинулог
борца имају право на помоћ у набавци
уџбеника, и то: за дјецу у основној школи
30,00 КМ и средњој школи 50,00 КМ и вишој
или факултету 100,00 КМ.
3.Накнада трошкова превоза

Дјеца погинулих бораца, РВИ и
демобилисаних бораца имају приоритет
приликом додјеле стипендија за школовање
на средњим, вишим и високим школама
(факултетима), а у складу са актом
надлежног
органа
који
стипендију
додјељује.
6.Стамбену
повољнијим условима

изградњу

под

Члан 7.
Члан 10.
Дјеца РВИ од I – IV категорије и дјеца
погинулих бораца за вријеме школовања у
основним и средњим школама имају право
на
бесплатан
превоз
од
мјеста
пребивалишта до школе на подручју
општине Рудо.
Дјеца РВИ од I – IV категорије и дјеца
погинулих бораца која редовно похађају
средњу школу на подручју друге општине а
под условом да такве школе нема на
подручју општине Рудо и редовни студенти
имају право на помоћ за превоз у износу од
100,00 КМ у току године.
4.Обезбјеђење паркинг мјеста испред
јавних органа и установа и право на
бесплатно паркирање
Члан 8.
Ратни војни инвалиди који имају
утврђено право на ортопедки додатак имају
право на прописно означени паркинг
простор за инвалиде испред јавних органа и
установа.

Демобилисани борци I i II категорије,
РВИ и чланови породица погинулих борацакорисници инвалиднине имају право на
стамбено збрињавање под повољним
условима и то:
-на додјелу грађевинске парцеле под
повољним условима и отплате на рате,
-плаћање грађевинске ренте на рате
и
-приоритет у пружању помоћи код
изградње и обнове стамбених објеката.
7.Друга права
Члан 11.
У појединачним, посебно оправданим
случајевима као што су: тешка или
дуготрајна болест у породици, смрти ужег
члана породице, набавка огрева, стамбеног
збрињавања и слично може се преко
Општинске борачке организације Рудо
помоћи породицама погинулих бораца, РВИ
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и демобилисаним борцима I – III категорије
који су незапослени, односно укупна
мјесечна примања њиховог домаћинства не
прелази 100,00 КМ по члану.
Наведена помоћ не може бити већа
од износа основице за обрачун примања по
Закону о правима бораца, РВИ и породица
погинулих бораца у току календарске
године.
Члан 12.
Демобилисани
борци,
РВИ
и
породице погинулих бораца могу да остваре
и друга права у складу са посебним
прописима општине.
III-КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА

Права по овој Одлуци могу се
остваривати док постоје услови прописани
овом Одлуком.
Члан 17.
Права стечена по овој Одлуци не
могу се пренијети на друго лице.
Корисник права по овој одлуци дужан
је да надлежном органу пријави сваку
промјену која је од утицаја на остваривање
и престанак тих права, у року од 15 дана од
дана настанка промјене.
Члан 18.
Примања по овој Одлуци не могу
бити предмет извршења.

Члан 13.

Члан 19.

Поступак за доношење рјешења о
правима утврђеним овом Одлуком спроводи
се на основу поднесеног писменог захтјева.
Странка је дужна да уз захтјев
приложи доказе којима свој захтјев чини
основаним.

Доспјели а неисплаћени износи
новчаних примања по овој Одлуци, могу се
наслеђивати.
Члан 20.
У поступку за остваривање права по
овој Одлуци примјењују се одредбе Закона
о општем управном поступку.

Члан 14.
О правима по овој Одлуци рјешава
општински орган управе надлежан за
послове борачко-инвалидске заштите, осим
о правима из члана 12., по коме рјешава
Општинска борачка организација Рудо.

Члан 21.
Рјешења којима је признато право на
примања по овој Одлуци извршава
првостепени орган по службеној дужности.

Члан 15.
Члан 22.
Против рјешења донијетог у поступку
пред првостепеним органом управе може се
изјавити жалба Начелнику општине, а
против одлука о правима из члана 12. ове
Одлуке може се изјавити приговор
Предсједништву
Општинске
борачке
организације Рудо.

Трошкове поступка за остваривање
права по овој Одлуци сноси орган који води
поступак.
Члан 23.
У поступку остваривања права по овој
Одлуци не плаћа се такса утврђена
прописима Републике Српске.

Члан 16.
Права по овој Одлуци припадају
странци за период утврђен рјешењем.
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Члан 24.

Члан 27.

Орган
надлежан
за
борачкоинвалидску заштиту води евиденцију
корисника права из ове Одлуке.

Надзор над спровођењем ове Одлуке
врши начелник општине.
VII-ПРЕЛАЗНЕИ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

IV-НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 28.
Члан 25.
Лице коме је исплаћено новчано
примање по овој Одлуци на које није имало
право, дужно је да врати примљени износ
средстава.
Потраживања из става 1. овог члана
застарјева истеком рока одређеног законом
којим се утврђује застарјелост за односну
врсту потраживања.
О повратку средстава у смислу става
1. овог члана рјешавају органи из члана 17.
и 18. ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања на огласној
табли Скупштине општине а накнадно ће се
објавити у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-232/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

02
V
–
ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
И
КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА
Члан 26.
Средства потребна за остваривање и
коришћење
права
прописаних
овом
Одлуком обезбјеђују се у буџету општине.
Исплата примања предвиђених овом
Одлуком вршиће се на основу планираних
средстава у буџету за фискалну годину.
Исплата средстава за обезбјеђење
помоћи из члана 12. ове Одлуке реализваће
се преко жиро рачуна Општинске борачке
организације.
Уколико се у буџету општине не могу
обезбједити новчана средства потребна за
извршење ове Одлуке, начелник општине
својом одлуком утврђује приоритет и ниво
остваривања права утврђен овом Одлуком.

VI-НАДЗОР
ОДЛУКЕ

НАД

СПРОВОЂЕЊЕМ

На основу члана 22. Породичног
закона («Службени гласник РС»,бр.54/02) и
члана 12. и 31. Статута општине Рудо
(«Службени
гласник
општине
Рудо»,бр.1/2000), Скупштина општине Рудо
на
сједници
одржаној
дана
07.03.2005.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОДБОРНИКА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ВЈЕНЧАЊА
Члан 1.
За одборнике који у име Скупштине
општине Рудо обављају вјенчања одређују
се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ристовић Велимир
Иконић Славица
Токовић Биљана
Церовић Станко
Видаковић Митар
Топаловић Гојко
Ћировић Велибор
Ђуровић Сретен
Станишић Милојко
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-023-235/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић.с.р.

03
На основу члана 36. став 3. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
РС»,бр.101/04) и члана 12. Статута општине
Рудо
(«Службени
гласник
општине
Рудо»,бр.1/00) Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 07.03.2005.године,
доноси
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА
РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Скупштине општине а накнадно ће се
објавити у Службеном гласнику опшпине
Рудо.
Број:01-023-222/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

04
На основу члана 1, 2.и 20. Закона о
комуналним таксама («Службени лист
СРБиХ»,бр.21/77, 35/88 и 26/89), члана 30.
Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС»,бр.101/04) и члана 12. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00), Скупштина општине Рудо,
на
сједници
одржаној
дана
07.03.2005.године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И
ДОПУНИ ОЛДУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО
бр.01-023-150/03.

Члан 1.
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се висина
накнаде
члановима
радних
тијела
Скупштине општине за рад у овим тијелима.
Члан 2.
Под радним тијелима Скупштине
општине
подразумјевају
се
сталне
скупштинске комисије, одбори и савјети, као
и повремене комисије које се образују по
потреби.
Члан 3.
Члановима наведених радних тијела,
по једној одржаној сједници радног тијела,
припада накнада у висини једне дневнице
за службена путовања осим у случају да је
висина ове накнаде другачије регулисана
другим прописом.

У Одлуци о измјени и допуни Одлуке
о комуналним таксама на подручју општине
Рудо бр.01-023-150/03. , у одјељку
НАПОМЕНА тарифног броја 4 додају се
став 5. и став 6. који гласи:
«Уколико порески обвезници (правна
лица и предузетници) до 31.03. текуће
године,
трајно
престану
са
радом
ослобађају се плаћања таксе на истакнуту
фирму.
Правна лица, која у претходној години
нису остварила промет од регистроване
дјелатности предузетници који у току године
привремено престану са обављањем
дјелатности (по рјешењу надлежног органа)
најмање три мјесеца непрекидно, платиће
50% износа прописане таксе».
Члан 2.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
дана од дана објављивања на огласној
од дан објављивања на огласној табли
табли Скупштине општине а примјењиваће
„Службени гласник општине Рудо“ број 1/05
Страна 5

се од 01.01.2005.године и накнадно објавити
у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-023-220/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Члан 4.
Потпредсједник Скупштине општине
функцију
обавља
волонтерски
присуствујући
сједницама
Скупштине
општине а по потреби и позиву долази и
чешће.
Члан 5.

05
На основу члана 169. став 2. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник
РС»,бр.101/04), члана 12. Статута општине
Рудо
(«Службени
гласник
општине
Рудо»,бр.1/00) и члана 21. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине
Рудо
(«Службени
гласник
општине
Рудо»,бр.1/00), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 07.03.2005.године,
д о н о си
ОДЛУКУ
О начину обављања функције
предсједника и потпредсједника
Скупштине општине
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се начин
обављања
функције
предсједника
и
потпредсједника Скупштине општине као и
висина накнаде за обављање ових
функција.
Члан 2.

Потпредсједнику Скупштине општине,
на име обављања ове функције, признаје се
увећана одборничка накнада за половину
одборничке
накнаде,
почев
од
01.01.2005.године.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука Скупштине
општине
бр.01-023-15/00.
од
11.09.2000.године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања на огласној
табли Скупштине општине а накнадно ће се
објавити у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-233/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03/05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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Предсједник Скупштине општине
обавља функцију волонтерски, уз обавезан
долазак два радна дана седмично, а по
потреби и чешће.

На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00), Скупштина општине Рудо на
својој
сједници
одржаној
дана
07.03.2005.године, донијела је

Члан 3.
На
име
обављања
функције
предсједнику Скупштине општине припада
накнада у износу двијеипо одборничке
мјесечне накнаде, као и дневнице за сваки
долазак, почев од 01.01.2005.године.

ОДЛУКУ
О именованју ВД секретара Скупштине
општине Рудо
Члан 1.

Лакић Славко дипломирани правник
из Рудог, именује се за ВД секретара
„Службени гласник општине Рудо“ број 1/05
Страна 6

Скупштине општине Рудо на период до
коначног спровођења поступка по конкурсу,
и
именовању
секретара
Скупштине
општине.

Члан 2.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.

Овом Одлуком замјењује се Одлука
Скупштине општине Рудо број: 01-023197/04. од 21.12.2004.године.

Број:01-023-223/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Члан 3.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-023-234/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03/05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00), након разматрања Програма
рада
Начелника
општине
Рудо
за
2005.годину, Скупштина општине Рудо на
својој
2.
сједници
одржаној
дана
07.03.2005.године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2005.ГОДИНУ
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На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00) и члана9. Пословника
Скупштине општине Рудо («Службени
гласник општине Рудо»,бр.1/00), након
разматрања Извјештаја Верификационе
комисије, Скупштина општине Рудо на својој
2.
сједници
одржаној
дана
07.03.2005.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА
ОДБОРНИКА

Члан 1.
Усваја се Програм рада Начелника
општине Рудо за 2005.годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-023-224/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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Члан 1.
Усваја се Извјештај Верификационе
комисије Скупштине општине Рудо и
констатује да је одборницима Брадоњић
Владимиру
и
Ћировић
Велибору
верификован
мандат
одборника
у
Скупштини општине Рудо.

На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00), након разматрања Плана
рада Дома здравља Рудо и Програма мјера
на заштити здравља становништва у
општини Рудо за 2005.годину, Скупштина
општине Рудо на својој 2. сједници одржаној
дана 07.03.2005.године, донијела је

„Службени гласник општине Рудо“
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ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ДОМА
ЗДРАВЉА РУДО И ПРОГРАМА МЈЕРА НА
ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА У
ОПШТИНИ РУДО ЗА 2005.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се План рада Дома здравља
Рудо и Програм мјера на заштити здравља
становништва
у
општини
Рудо
за
2005.годину.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-03-226/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број: 01-03-225/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00),
након
разматрања
Информације о иницијативи Рудо –
Европско село коју је сачинила НВО «Луна»
Рудо, Скупштина општине Рудо на својој 2.
сједници одржаној дана 07.03.2005.године,
донијела је
З А К ЉУ Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
ИНИЦИЈАТИВИ РУДО-ЕВРОПСКО СЕЛО
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На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00),
након
разматрања
Извјештаја о провођењу Програма цивилне
заштите за 2004.годину и Програма рада за
2005.годину, Скупштина општине Рудо на
својој
2.
сједници
одржаној
дана
07.03.2005.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О
ПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА 2004.ГОДИНУ И ПРОГРАМА
РАДА ЗА 2'005.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о провођењу
Програма цивилне заштите за 2004.годину и
Програм рада за 2005.годину.

Члан 1.
Усваја се Информација Удружења
младих «Луна» Рудо о иницијативи Рудо –
Европско село, па се прихвата оснивање
Европског села у Рудом и пружа се пуна
подршка Удружењу младих «Луна» Рудо да
ову иницијативу спроведе.
Члан 2.
Даје се начелна саглалсност за
покретање законске процедуре за додјелу
локације «Краљево брдо» за изградњу
Европског села и то на начин што ће се
припремити уговор о размјени земљишта
између општине Рудо и Шумског газдинства
Рудо, а на који ће се прибавити сагласност
надлежног
Републичког
јавног
правобраниоца.

„Службени гласник општине Рудо“
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Члан 3.

на својој 2. сједници одржаној
07.03.2005.године, донијела је

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
КРЕДИТИРАЊУ СТУДЕНАТА ЗА
2004/2005.ГОДИНУ

Број:01-03-231/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо.
Миодраг Миковић,с.р.
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На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00), након разматрања захтјева
групе станара жељезничке зграде на Увцу,
Скупштина општине Рудо на својој 2.
сједници одржаној дана 07.03.2005.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Овлашћује се Начелник општине да
изнађе могућност за рјешавање проблема
санације отпадних вода у подрумским
просторијама жељезничке зграде на Увцу.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.

Број:01.03-237/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

дана

Члан 1.
Усваја
се
кредитирању
2004/2005.годину.

Информација
студената

о
за

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-03-229/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00),
након
разматрања
Извјештаја о раду Ватрогасног друштва
Рудо за 2004.годину и Програма рада за
2005.годину, Скупштина општине Рудо на
својој
2.
сједници
одржаној
07.03.2005.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА РУДО ЗА
2004.ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ЗА
2005.ГОДИНУ
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На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00),
након
разматрања
Информације о кредитирању студената за
2004/2005 годину, Скупштина општине Рудо

Члан 1.
Уваја се Извјештај о раду Ватрогасног
друштва Рудо за 2004.годину и Програм
рада за 2005.годину.
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Члан 2.
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Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-03-228/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00), након разматрања захтјева
ОДП «Центротранс-транзит» Рудо у вези
именовања
В.Д.
директора
ОДП
«Центротранс-транзит» Рудо, Скупштина
општине Рудо на својој 2. сједници одржаној
07.03.2005.годин, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
На основу члана 12. и 31. Статута
општине Рудо («Службени гласник општине
Рудо»,бр.1/00),
након
разматрања
Информације о здравственом билтену
животиња у 2004.години и Приједлога мјера
за здравствену заштиту животиња за
2005.годину, Скупштина општине Рудо на
својој
2.
сједници
одржаној
07.03.2005.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
ЗДРАВСТВЕНОМ БИЛТЕНУ ЖИВОТИЊА У
2004.ГОДИНИ И ПРОГРАМ МЈЕРА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА ЗА
2005.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја
се
Информација
здравственом
билтену
животиња
2004.годину
и
Приједлог
мјера
здравствену
заштиту
животиња
2005.годину.

о
у
за
за

Члан 1.
Задужује
се
Стручна
служба
Скупштине општине Рудо да размотри
правни статус ОДП «Центротранс-транзит»
Рудо, а у складу са надлежностима
Скупштине предложи конкретне мјере у
вези разрјешења статуса овог предузећа, те
да се након тога сачине конкретни
приједлози
за
именовање
вршиоца
дужности директора овог предузећа.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-03-230/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-03-227/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

На основу члана 9. Закона о
Министарским,
Владиним
и
другим
именовањима
Републике
Српске
(«Службени гласник РС»,бр.41/03) и члана
121. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС»,бр.101/04) и члана
12. Статута општине Рудо («Службени
гласник
општине
Рудо»,бр.1/2000),
Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 07.03.2005.године, донијела
је
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
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Члан 1.
Именује се Комисија за избор у
саставу:
1.Остојић Анђа,
2.Лакић Славко,
3.Крехо Есад,
4.Миковић Миодраг,
5.Брадоњић Владимир.

На основу члана 14. Закона о
комуналним дјелатностима («Службени
гласник Републике Српске»,бр.11/95 и
51/02) и члана 12. Статута општине Рудо
(«Службени
гласник
општине
Рудо»,бр.1/00), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 07.03.2005.године,
донијела је

Члан 2.

ЗАКЉУЧАК

Задатак Комисије за избор је
расписивање конкурса за именовање
директора, чланова управних и надзорних
одбора, предузећа и установа чији је
оснивач Скупштина општине Рудо и
спровођење поступка за пријем службеника
у
административну
службу
јединице
локалне самоуправе, у складу са Законом о
Министарским,
Владиним
и
другим
именовањима Републике Српске и Законом
о локалној самоуправи.
Члан 3.
Накнада за рад чланова Комисије
регулисаће се посебним закључком.
Члан 4.

Члан 1.
Усваја
се
Програм
обављања
комуналних
дјелатности
заједничке
комуналне потрошње у 2005.години.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-03-242/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миковић Миодраг,с.р.

Ставља се ван снаге рјешење
Скупштине општине Рудо бр.01-03-175/04.
од 07.06.2004.године.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-03-236/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:07.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
„Службени гласник општине Рудо“
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На основу члана 26. став 2. Закона о
буџетском систему Републике Српске
(«Службени
гласник
Републике
Српске»,бр.96/03 и 14/04) и члана 12.
Статута општине Рудо («Службени гласник
општине Рудо»,бр.1/00), након разматрања
Приједлога буџета општине Рудо за
2005.годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 23.03.2005.године,
донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО
ЗА 2005.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се буџет општине Рудо за
2005.годину у износу од 2.350.000 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је буџет
општине Рудо за 2005.годину.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о привременом
финансирању општине Рудо за период
01.01.2005. – 31.03.2005.године број:01-023208/04. од 30.12.2004.године («Службени
гласник општине Рудо»,бр.3/04).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања на огласној табли Скупштине
општине
а
примјењиваће
се
од
01.01.2005.године и иста ће се објавити у
Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-023-241/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:23.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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Агенција која се оснива има следећи
назив: Агенција за развој малих и средњих
предузећа општине Рудо: ( у даљем тексту:
Агенција).
Сједиште Агенције је у ул.»Вожда
Карађорђа Петровића»,бр.37, 73260 Рудо.
Члан 3.
Агенција има својство правног лица и
непрофитна је организација.
Агенција послује у своје име и за свој
рачун.

20

3.ДЈЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ

На основу члана 30. Закона о
локалној самоуправи(«Службени гласник
РС»,бр.101/04), члана 8. став 4. Закона о
предузећима
(«Службени
гласник
РС»,бр.24/98, 62/02 и 30/03) и члана 24.
став 1. Закона о подстицању развоја малих
и средњих предузећа («Службени гласник
РС»,бр.64/02) и члана 12. Статута општине
Рудо
(«Службени
гласник
општине
Рудо»,бр.1/2000), Скупштина општине Рудо
на
сједници
одржаној
дана
23.03.2005.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОПШТИНЕ РУДО
1.НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 1.
Оснивач Агенције за развој малих и
средњих предузећа општине Рудо је
Скупштина општине Рудо ( у даљем тексту:
оснивач).
2.НАЗИВ СЈЕДИШТА АГЕНЦИЈЕ КОЈА СЕ
ОСНИВА
Члан 2.

Члан 4.
Задаци агенције су:
-уређивање и допринос успјешнијем
пословању привреде,
-истраживање тржишта и испитивање
јавног мњења,
-консалтинг и менаџмент послови,
-приређивање сајмова,
-остале услуге рекламе и пропаганде,
-истраживање и експериментални
развој у друштвеним наукама,
-истраживање и експериментални
развој у хуманистичким наукама,
-управљање некретнинама преко
посредника,
-финансијски закуп (лизинг),
-остало кредитно посредовање,
-обезбјеђује стручне и консалтинг
услуге,
информатички
сервис
и
професионалну обуку у оквиру програма
Европске уније за развој домаћег приватног
сектора,
-пружа
услуге
из
различитих
сегмената савјетовања у свакој од фаза
развоја предузетништва, од предузетничке
идеје до њене реализације, па и даље до
специјализације и интернационализације
пословања (радно право, организација
пословања, финансије, маркетинг, нове
технологије),
-обезбјеђује квалитетну сарадњу са
предузетницима
и
подстиче
њихове
иницијативе за настанак нових и развој
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постојећих субјеката, њихово стабилно и
успјешно пословање, а нарочито даљи раст
и развој,
-успоставља сарадњу надлежних
органа општине, Владе Републике Српске,
БиХ , пословних банака и других
институција
и
самих
предузетника
међусобно и преко различитих
облика
интересног удруживања (коморе, савез
приватних послодаваца и др.),
-учествује у припреми стратегије
развоја и усмјерава своје дјеловање према
вишим нивоима власти, кроз покретање
активности на измјени и доградњи прописа,
те
уклањању
баријера
за
развој
предузетништва
на
локалном
нивоу
(поједностављење
законских
и
административних
процедура,
стимулативне мјере, пореске олакшице), а
све у циљу креирања инфраструктуре за
економски
развој
и
успостављање
подржавајућих механизама за економски
развој),
-идентификује, прикупља, припрема и
израђује
пројекте
из
свих
области
(инфраструктурна подршак, пољопривреда,
занатство, индустрија, туризам и сл.) који ће
омогућити кредит за развој малих и
средњих
предузећа
и
приватно
предузетништво,
-припрема и реализује програме
едукације,
на
свим
нивоима
и
професионално усавршавање за ефикасно
управљање у приватном предузетништву,
директно
или
посредно
преко
квалификованих пословних консултаната,
-кординира
активности
за
обезбјеђење и кориштење средстава за
финансирање програма, пројеката и других
подухвата у области предузетништва,
-прати програме кредитирања мале
привреде (промјене услова програма и нови
програми
кредитирања)
и
њихове
реализације, те информише о програмима
давања гаранција за кредите и њиховој
реализацији,
-пружа стручну помоћ у реализацији
домаћих и страних улагања у мала и
средња предузећа, као и укупну привреду
Општине,
-даје подршку другим облицима
кредитирања и субвенција, који ће се

јављати у складу са потребама појединих
предузетничких области,
-подстиче трансфер модерних знања
и технологије, те пружа стручну помоћ и
подршку за унапређење рада и развоја
иноваторства и проналазаштва, као и
њихову примјену у овој области,
-продаје или уступа на кориштење
некретнине или друге објекте који ће
Агенција бити дати на управљање, по
основу
Програма
развоја
приватног
предузетништва, под комерцијалним или
бољим условима, уз сагласност Скупштине,
-координира активности на уређењу
локација за повољну изградњу објеката
мале привреде за производно-услужне
намјене, са стимулативним мјерама пореске
и кредитне политике,
-формирање
Предузетничке
библиотеке Агенције, набављањем стручне
литературе у овој области (књиге, студије,
брошуре,
часописи,
публикације,
инфрматори и др.),
-промоција предузетништва, кроз
израду промотивног материјала и учешће
на
међународним
сајмовима
и
специјализованим изложбама у земљи и
иностранству,
-подстиче развој субјеката мале
привреде
и
предузетништва
који
омогућавају
пораст
запошљавања,
првенствено одређених категорија радника
(млади високо образовани стручњаци,
инвалиди, жене идр.),
-успостављање централног регистра,
односно јединствене електронске базе
података о постојећим предузетницима на
подручју општине, као и информационог
система
статистичкх
података
и
информација
од
значаја
за
развој
привредних субјеката,
-сарађује
са
међународним
организацијама
и
институцијама
на
размјени искуства, знања и нових метода у
области мале привреде и предузетништва,
-учествује у остварењу програма
привредног развоја, те у изради Програма
јавних пројеката општине,
-припрема и прати реализацију
програма рада Агенције, укључујући и
финансијске планове,
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-прати, анализира и извјештава
Скупштину општине о спровођењу и
резулттима подстицајних мјера,
-обавља и друге послове у вези са
подстицањем привредног развоја у складу
са Законом, статутом или захтјевом
оснивача.

Чланови управног, надзорног одбора
и
директора
именује
и
разрјешава
Скупштина општине Рудо.
Мандат чланова управног, надзорног
одбора и директора траје четири године, а
по истеку мандата могу бити поново
именовани.

Члан 5.

Члан 10.

Цјеновник
Агенцијиних
услуга
утврђује директор, а Скупштина општине
Рудо на приједлог директора Агенције, даје
сагласност.

Управни одбор Агенције има пет
чланова.
Надлежност управног одбора, у
складуса Законом, утврђује се Статутом
Агенције

Члан 6.
План рада за наредну годину и
извјештај о раду Агенције подноси
Скупштина путем Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности.
Члан 7.
Оснивач
Агенције
обезбјеђује
пословни простор, трошкове кадровског,
техничког и др. оспособљавања Агенције.
Оснивач
Агенције
обезбјеђује
средства из буџета општине за рад Агенције
за буџетску 2005.годину.
Додатна
средства
за
рад
и
инвестирање Агенције обезбјеђује из
донаторских извора.
Члан 8.
Оснивач се обавезује извршити
благовремено именовање органа, давање
сагласности на Статут и друга акта, те
тражити квалитетно и стручно обављање
послова у складу са позитивним прописима.

Члан 11.
Надзорни одбор Агенције има три
члана.
Надлежност надзорног одбора, у
складу са Законом, утврђује се Статутом
Агенције.
Члан 12.
Орган пословеђења Агенције је
директор Агенције.
Директор Агенције има право и
дужности директора предузећа, као и друга
права и обавезе утврђене Законом и
Статутом.
Услови за избор и именовање
директора Агенције утврђују се Статутом
Агенције.
5.ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И
ДРУГИХ ПОСЛОВА
Члан 13.

4.ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
ОВЛАШТЕЊА

И

ЊИХОВА

Агенција може, у складу са Статутом,
уговором повјерити обављање одређених
послова из своје надлежности другим
правним или физичким лицима.

Члан 9.
Органи Агенције су: управни одбор,
надзорни одбор и директор.

6.НАДЗОР НАД РАДОМ АГЕНЦИЈЕ
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Члан 14.
Надзор над радом Агенције остварује
оснивач давањем сагласности на Статут,
именовањем и разрјешавањем директора,
управног и надзорног одбора.
7.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА
ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА АГЕНЦИЈЕ

И

Члан 1.
За вршиоца дужности директора
Агенције за равзој малих и средњих
предузећа општине Рудо именује се Бојан
Бајић, менаџер за извршно управљање.
Члан 2.
Вршилац дужности директора има
сва права и обавезе директора.

Члан 15.

Члан 3.

Статут Агенције, Програм рада
Агенције донијеће се у року од 60 дана од
дана доношења Одлуке о оснивању, као и
избор органа Агенције.

Вршилац дужности директора ове
послове ће обављати до именовања
директора у складу са важећим прописима.
Члан 4.

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број: 01-023-240/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Ово Рјешење ће се објавити
«Службеном гласнику општине Рудо».

у

Број:01-03-239/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.03.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

22
21
На основу члана 41. Закона о
предузећима
(«Службени
гласник
Републике Српске»,бр.24/98, 62/02 и 38/03),
члана 4. став 2. Закона о Иминистарским,
Владиним
и
другим
именовањима
(«Службени
гласник
Републике
Српске».бр.41/03), члана 82. Пословника
Скупштине општине Рудо («Службени
гласник
општине
Рудо»,бр.1/2000),
Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 23.03.2005.године, донијела
је
РЈЕШЕЊЕ
О именовању вршиоца дужности
директора Агенције за развој малих и
средњих предузећа општине Рудо

На основу члана 6. и 47. став 2.
Закона
о
грађевинском
земљишту
(«Службени лист СРБиХ»,бр.34/86, 1/90 и
29/90) и («Службени гласник Републике
Српске»,бр.29/94, 23/98 и 5/99), члана 2. и
12. Одлуке о грађевинском земљишту
(«Службени
гласник
општине
Рудо»,бр.1/00), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 23.03.2005.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ земљиште означено
са к.ч.бр.3493/7 неплодно зв. «Желјезничка
пруга», укупне површине 450 м2 ( од чега је
под зградом 213 м2 и економско двориште
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237 м2) уписано у Исказу II КО Соколовићи
губи статус општенародне имовине у општој
употреби ради продаје по рјешењу
Скупштине општине Рудо бр.01-03-39/02. од
21.06.2002.године.
Број: 01-03-238/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.03.05. Скупштине општине Рудо
Миковић Миодраг,с.р.

23
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности општинске управе
Рудо, на основу рјешења бр.03-1-372-6/05.
од 18.04.2005.године, извршило је у
Регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 1, књига бр.I упис оснивања заједнице
за управљање зградом у ул.»Драгољуба
Драже Михајловића» бррој: 33, 35 и 37 Рудо
са слиједећим подацима:
Заједница за управљање зградом у
улици «Драгољуба Драже Михајловића»
број:33, 35 и 37 Рудо. Оснивача заједнице
18. Дјелатност 70320 – Управљање зградом
за рачун етажних власника. Заједница има
овлаштење да у правном промету са
трећим лицима закључује уговоре и обавља
друге послове правног промета у оквиру
своје
дјелатности,
самостално
без
ограничења. Заједница одговара за своје
обавезе цјелокупном својом имовином.
Заједницу заступа предсједник Управног
одбора Кастратовић Живорад . Заступник је
дужан да се придржава одлука надлежних
органа заједнице.
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Вера Фуртула,дипл.ецц
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САДРЖАЈ:
01-Одлука
о
допунским
правима
бораца,ратних војних инвалида и породица
погинулих бораца;
02-Одлука о одређивању одборника за
обављање вјенчања;
03-Одлука о висини накнаде члановима
радних тијела Скупштине општине;
04-Одлука о допуни Одлуке о измјени и
допуни Одлуке о комуналним таксама на
подручју општине Рудо бр.01-023.150/03.;
05-Одлука о начину обављања функције
предсједника и потпредсједника Скупштине
општине:
06-Одлука о именовању В.Д. секретара
Скупштине општине Рудо;
07-Одлука
о
ферификацији
мандата
одборника:
08-Одлука о усвајању Програма рада
начелника општине за 2005.годину:
09-Закључак о усвајању плана рада Дома
здравља Рудо и Програм мјера на заштити
здравља становништва у општини Рудо за
2005.годину;
10-Закључак о усвајању извјештаја о
провођењу Програма цивилне заштите за
2004.годину и Програм рада за 2005.годину;
11-Закључак о усвајању Информације о
иницијативи Рудо – Европско село;
12-Закључак;
13-Закључак о усвајању Информације о
кредитирању
студената
за
2004/2005.годину;

14-Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Ватрогасног друштва Рудо за 2004.годину и
Програм рада за 2005.годину;
15-Закључак о усвајању Информације о
здравственом
билтену
животиња
у
2004.години
и
Приједлог
мјера
за
здравствену
заштиту
животиња
за
2005.годину;
16-Закључак;
17-Рјешење о именовању комисије за избор;
18-Закључак
о
Програму
обављања
комуналних
дјелатности
заједничке
комуналне потрошње у 2005.години;
19-Одлука о усвајању буџета општине Рудо
за 2005.годину;
20-Одлука о оснивању Агенције за развој
малих и средњих предузећа општине Рудо;
21-Рјешење
о
именовању
вршиоца
дужности директора Агенцијеза развој
малих и средњих предузећа општине Рудо;
22-Рјешење;
23-Оглас о упису у регистар оснивања
заједнице етажних власника.
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