СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година IX

Број: 13
Рудо, 10. децембар 2007.године
буџета Републике, општина и градова као и
Одлуке о буџету општине Рудо за 2007.годину.
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Члан 3.

На основу члана 44. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
РС“,бр.96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/96), члана
4. Правилника о финансијском извјештавању за
кориснике прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова („Службени гласник
РС“,бр.56/04, 62/04, 11/05 и 14/07) и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.3/05), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ О
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
01.01. - 30.09.2007.ГОДИНЕ

Преглед остварених укупних прихода и
укупних расхода као и биланс буџета на дан
30.09.2007.године чини саставни дио ове
Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо
а примјењиваће се од
01.10.2007.године.
Број:01.023-101/07.
Датум:03.12.07.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Члан 1.
Усваја се Финансијски извјештај о
извршењу буџета општине Рудо за период
01.01.-30.09.2007.године
са
слиједећим
финансијским показатељима:
-укупни приходи ...........................
-укупни расходи............................
-вишак расхода над приходима ..

1.790.962
1.898.998
108.036

Члан 2.
Распоред и књижење остварених прихода
и расхода у деветомјесечном Финансијском
извјештају извршено је у складу са одредбама
Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске и Правилником о садржини појединих
рачуна у контном оквиру за кориснике прихода
„Службени гласник општине Рудо“
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На основу члана 12. Закона о буџетском
систему Републике Српске (Службени гласник
РС“,бр.96/3, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06) и члана
34. Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.3/05), Скупштина општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
03.12.2007.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ-КОРИШЋЕЊУ
СУФИЦИТА ОСТВАРЕНОГ У 2006.
ГОДИНИ
Члан 1.
Остварени суфицит у буџету општине за
2006. годинууизносу о9д 388.457,73 КМ се
распоредјује-користи за финансирање следећих
пројеката:
1.Реконструкција водоводне и канализационе
мреже у МЗ Рудо.......................... 79.000,00 КМ
2.Асфалтирање пута
Мокронози – Миоче.................... 173.124,99 КМ
3.Асфлатирање пута
Омарине-Цвркоте..................... 34.333,06 КМ
4.Асфалтирање пута
у МЗ Мрсово............................. 27.000,00 КМ
5.Асфалтирање пута Старо Рудо
-Центар-Качаник.....................
25.000,00 КМ
6.Електрификација МЗ
Стргачина-ушће
општине Рудо........................
50.000,00 КМ
УКУПНО:
388.457,73 КМ
Члан 2.
Скупштина задужује Начелника општине
и Одјељење за привреду и финансије да
наведену одлуку реализује.

На основу члана 34. и 79. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“.бр.4/06), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 03.12. 2007.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ
НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА
2008. ГОДИНУ
Члан 1.
Нацрт буџета општине Рудо за 2008.
годину ставља се на јавну расправу.
Члан 2.
За праћење јавне расправе образује се
Радна група у саставу:
1. ВЕРА ФУРТУЛА, предсједник
2. СНЕЖАНА БОШЊАКОВИЋ, члан
3. МИЛЕНКО СТАНИЋ, члан
Члан 3.
Задатак Радне групе из претходног члана
је да:
1.Нацрт буџета општине за 2008. годину
учини доступним јавности
2.Прати
јавну
расправу
и
даје
информације о изнесеним приједлозима на
јавној расправи
3.Прикупи све примједбе, мишљења и
приједлоге у току јавне расправе
4.Припреми извјештај о резултатима
јавне расправе.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-98/07.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:03.12.07.
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Члан 4.
Јавна расправа о Нацрту буџета трајаће
од 04.12. – 19.12.2007.године.
Јавна расправа ће се спровести путем
организованих јавних требина по мјесним
заједницама.
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Члан 5.
Извјештај о спроведеној јавној расправи
Радна група је дужна доставити Начелнику
општине и Скупштини општине.
Члан 6.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а накнадно ће се објавити у
Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-03-96/07.
Датум:03.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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Члан 5.

04
Наоснову члана 20. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник РС“,бр.11/98
и 51/02) и члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.03/05),
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 03.12.2007.године, донијела је
ОДЛУКУ
о уређивању и одржавању градског гробља у
Гојави

Градско гробље мора бити ограђено
оградом од чврстог материјала – жељеза, бетона
или цигле, снабдијевено са водом и електричном
енергијом, као и одговарајућим прилазним
путем.
Члан 6.
Послове
управљања,
уређења
и
одржавања градског гробља обавља ЈОДКП
„Услуга“ Рудо.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Члан 7.

Овом Одлуком прописује се начин и
услови изградње, уређења и одржавање гробља,
услови за уступање и накнаде за коришћење
гробних мјеста, услови за изградњу гробница,
пренос
посмртних
остатака,
надгробних
споменика као и обавезе даваоца и корисника
комуналних услуга на гробљу.

Под гробљем у смислу ове Одлуке
сматра се земљиште које Скупштина општине
одреди за сахрањивање, објекти и уређаји који
су изграђени и који служе за сахрањивање и
кориштење гробља.

Под уређењем и редовним одржавањем
гробља сматра се нарочито:
-редовно кошење травних површина,
кресање и окопавање садница и украсног
шибља,
-чишћење гробних мјеста, одвожење
старих вјенаца, сувишне земље након укопа и
грађевинских радова и сл.,
-изградња, уређење и одржавање прилаза
и пјешачких стаза гробља,
-редовно одржавање свих објеката
саграђених у гробљу (ограда, капела, расвјета,
водовод и сл.),
-вршење и других послова у складу са
овом Одлуком.

Члан 3.

Члан 8.

Градским гробљем, у смислу ове Одлуке
сматра се ново гробље у Гојави.

ЈОДКП „Услуга“ ће према пројекту
извршити уређење новог гробља у Гојави, у
смислу парцелисања и одређивања гробних
мјеста, дужине и ширине гроба, размака измедју
гробова и ширине стаза између редова у складу
са овом Одлуком.

Члна 2.

II.ИЗГРАДЊА,УРЕЂЕЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 4.

Члан 9.

Локација гробља се одређује у складу са
урбанистичким односно регулационим планом,
а изградња и уређење у складу са Законом о
уређењу простора.

Гробови
се
могу
спајати
ради
постављања надгробног споменика односно
изградње гробнице.
Одобрење за изградњу из претходног
става даје предузеће које управља гробљем.
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Члан 10.
На гроб се поставља надгробни споменик
или знак.
Висина надгробног споменика заједно са
постољем може износити до 2,00 метара, а
ширина највише до ширине гроба или ширине
спојених гробова, односно ширине изграђене и
уређене гробнице.
Одобрење за постављање или уклањање,
односно за замјену надгробног споменика или
знака даје предузеће које управља гробљем.
Члан 11.
На гробљу се могу градити гробнице.
Ширина гробнице може износити
највише у ширини два спојена гробна мјеста, а
висина заједно са надгробним спомеником 2,50
метара.

По завршетку радова као и у случају
прекида радова извођач је дужан да рашчисти и
без одлагања, простор доведе у првобитно
стање.
Ако се у току радова пронађу предмети
од вриједности предаће се уз потврду предузећу
које управља гробљем.
Ако се приликом обављања радова
пронађу остаци костију исти ће се покопати на
потребној дубини, тако да се у току радова не
појаве више.
Члан 14.
Уколико приликом уређења гроба,
постављања, односно замјене надгробног
споменика, изградње гробнице или извођења
других радова дође до оштећења других
гробова, споменика или гробница, лица која су
начинила штету дужна су најкасније у року од
15 дана отклонити исту.

Члан 12.
Гробови, надгробни знаци и споменици
морају се непрекидно одржавати у уредном и
чистом стању.
О изгледу гробова старају се сродници
умрлих и друга заинтересована лица према
мјесним обичајима.
На гробовима се може његовати цвијеће,
односно могу се постављати посуде са цвијећем.
Предузеће које управља гробљем уређује
и одржава гроб уз одговарајућу накнаду.
Трошкове уређивања и одржавања
гробова и гробница сносе најближи сродници,
односно лица која су према важећим прописима
била дужна да умрлог за живота издржавају,
односно да се о умрлом старају.
Члан 13.
Обављање занатских и других радова на
гробљу изводиће ЈОДКП „Услуга“ Рудо или
друга лица уз претходно прибављено одобрење
предузећа које управља гробљем.
Радови се изводе на начин којим се не
нарушава мир и достојанство гробља.
Грађевински материјал дозвољено је
држати на гробљу само онолико времена колико
је неопходно за извршење радова.

III. САХРАЊИВАЊЕ И УСТУПАЊЕ
ГРОБНИХ МЈЕСТА
Члан 15.
Сахрана се врши у гробљу на захтјев
заинтересованих лица.
Предузеће које управља гробљем дужно
је да заинтересованом лицу додјели гробно
мјесто на одређеном гробном пољу.
Додјељивање гробних мјеста може се
извршити и прије него што настане потреба за
сахраном.
Члан 16.
Гробна мјеста могу бити одвојена
(појединачна) и повезана породична гробница.
Право на сахрану у гробници имају
закупци и њихови најближи сродници.
О праву кориштења гробних мјеста
закључује се уговор између предузећа које
управља гробљем и заинтересованих лица.
Члан 17.
Сваки смртни случај пријављује се
надлежном општинском органу управе и
предузећа које управља гробљем.
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Предузеће које управља гробљем као и
лице које се стара о сахрани умрлог дужни су
предузети све потребне мјере и радње да се
сахрана обави неометано и без застоја како то
одговара достојанству гробља и пијетету
умрлог, а након сахране гроб одмах затрпати.
Члан 18.
Сахрањивање умрлог врши се наредног
дана, а најкасније 48. сати од наступа смрти.
Изузетно, у случају смрти од заразне
болести или ако је извршена обдукција умрлог,
сахрањивање се може извршити и прије или
касније од истека рока из претходног става, уз
одобрење
опшптинског
органа
управе
надлежног за послове санитарне инспекције,
односно Министарства унутрашњих послова.
Члан 19.
Превоз умрлих лица на подручју града
врши се специјалним возилом намјењеним за те
сврхе, све у складу са прописима који регулишу
санитарне услове за превоз посмртних остатака.
Члан 20.

Члан 24.
По захтјеву заинтересованог лица
предузеће које управља гробљем може одобрити
резервацију одређених гробних мјеста.
У одобрењу за резервацију одређеног
гробног мјеста наводи се број гробног мјеста и
висина
накнаде
за
резервацију
коју
заинтересовано лице плаћа.
Висину накнаде из претходног става
одређује предузеће уз сагласност Скупштине
општине.
Члан 25.
О сахрани се стара и сноси трошкове
сахране заинтересовано лице које је према
одговарајућим прописима било дужно да умрлог
за живота издржава, односно да се о њему стара.
Ако не постоји лице из претходног става
или није у могућности да обезбједи
сахрањивање, трошкове сноси Центар за
социјални рад.
Ако
је
умрли
имао
последње
пребивалиште на подручју друге општине,
трошкове сахране сноси та општина.

Копање и затрпавање гробова врши
предузеће које управља гробљем, у складу са
законским прописима.
Члан 21.
На гробљу се могу вршити вјерски
обреди у складу са Законом о правном положају
вјерских заједница.

Члан 26.
Предузеће које управља гробљем дужно
је да води књигу евиденције сахрањених у коју
уписује презиме, име оца и име сахрањеног
датум и мјесто рођења, датум сахране и правно
или физичко лице које сноси трошкове сахране.
Члан 27.

Члан 22.
За резервацију гробног мјеста, цијену
годишње или мјесечне таксе, за ископ и
затрпавање гроба као и израду гробница плаћа
се накнадна коју утврђује за сваку годину
предузеће које управља гробљем уз сагласност
Скупштине општине.

Предузеће које управља гробљем
обезбједиће довољан број контејнера за
депоновање старих вијенаца, увелог цвијећа,
покошене траве и другог отпада и вршити
редовно пражњење истих.
IV .ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Члан 28.
Уколико закупац не искористи гробно
мјесто може повратити уплаћени новац без
права на камату и умањен за износ пореза.

Надзор над провођењем ове Одлуке врши
комунални и санитарни инспектор.
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Члан 29.

Члан 2.

Ова Одлука ступана снагу осмог дана од
дана објављивања у („Службеном гласнику
општине Рудо“).

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

Број:01-023-105/07.
Датум:03.12.07.год.

Број:01-03-106/07.
Датум:03.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

05

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

06

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући захтјев
ЈОДКП „Услуга“ Рудо у предмету давања
сагласности
на
цјеновник
погребних
услуга,Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 03.12.2007. године, д о н и ј е л а
је

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.4/06),
разматрајући
Информацију
о
стању
у
области
телекомуникација
на
подручју
општине
Рудо,Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 03.12.2007. године, д о н и ј е л а
је
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Члан 1.
Даје се сагласност ЈОДКП „Услуга“ Рудо
на цјеновник погребних услуга и то:

Усваја се Информација о стању у области
телекомуникација на подручју општине Рудо.
Члан 2.

1.Ископ и затрпавање гроба............ 100,00 КМ
2.Резервација гробног мјеста
на 10.година..................................
70,00 КМ
3.Накнада за одржавање гроба /за период
од 10.година/ са израдом и
ботонирањем једнодјелне
гробнице са тротоаром................ 400,00 КМ
4.Накнада за одржавање гробова
/за период од 10.година/ са
израдом и ботонирањем дупле
гробнице са тротоаром.............
650,00 КМ
5.Постављање најлона
и насипање ризле........................
35,00 КМ
6.Такса за постављање
надгробног споменика...............
20,00 КМ

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-102/07.
Датум:03.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

07

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.4/06),
разматрајући
Информацију о стању из области поштанског
„Службени гласник општине Рудо“ број 13/07
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саобраћаја,Скупштина
општине Рудо
на
сједници одржаној дана 03.12.2007. године, д о н
ијела је

Члан 2.

ЗАКЉУЧАК

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

Члан 1.
Усваја се Информација о стању у области
поштанског саобраћаја на подручју општине
Рудо.

Број:01-03-104/07.
Датум:03.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-103/07.
Датум:03.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

08
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.4/06),
разматрајући
Информацију о проводјењу имовинских закона
на подручју општине Рудо,Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Информација о проводјењу
имовинских закона на подручју општине Рудо.

09
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.4/06),
разматрајући
проблематику враћања кредита додјељених из
буџета општине Рудо,Скупштина општине Рудо
на сједници одржаној дана 03.12.2007. године, д
онијела је

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Задужује се Нова банка АД Бјељиња –
Филијала Фоча да покрене поступак наплате
дуга у цјелости против свих корисника кредита
који нису платили два узастопна ануитета по
кредиту.
Покреће се иницијатива за раскид
Уговора о сервисирању кредитних средстава за
привредни
развој
општине
Рудо
број:1080050001 због неизвршавања одредби
Уговора у смислу члана 15. закљученог
Уговора.
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Члан 2.

Члан 3.

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

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

Број:01-03-100/07.
Датум:03.12.07.год.

Број:01-03-99/07.
Датум:03.12.07.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

10

11

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.4/06),
разматрајући
проблематику враћања кредита додјељених из
буџета општине Рудо,Скупштина општине Рудо
на сједници одржаној дана 03.12.2007. године, д
онијела је

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Задужује се Комисија за оцјену
оправданости додјеле кредита из буџета
општине Рудо да упути захтјев банкама које су
додјељивале кредите из буџета општине Рудо за
подношење тужби против сивх корисника
кредита који нередовно измирују обавезе
враћања кредита најкасније до 31.12.2007.
године.
Члан 2.
Задужује се Комисија за оцјену
оправданости додјеле кредита из буџета
општине Рудо да упуту захтјев према Фонду
ПИО за све кориснике кредита добијеног из
буџета општине Рудо ради тачног утврдјивања
колико је пријављено радника по основу
добијеног кредита.

Задужује се Комисија за додјелу
студентских кредита да размотри проблематику
враћања студентских кредита и предложи
одговарајуће рјешење у погледу враћања
студентских кредита које ће размотрити
Скупштина.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-97/07.
Датум:03.12.07.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

12

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
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општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине
Рудо на својој
сједници одржаној дана
03.12.2007. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одборници Скупштине општине Рудо
одричу се једне дневнице за потребе лијечења
Лучић (Анђелко) Мића.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-95/07.
Датум:03.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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SADRŽAJ
01-Odluka o finansijskom izvještaju o
izvršenju budžeta za period 01.01.30.09.2007.jgodine;
02-Odluka o rasporedu-korišćenju suficita
ostvarenog u 2006. godini;
03-Zaključak o stavljanju na javnu raspravu
Nacrta budžeta opštine Rudo za 2008.
godinu;
04-Odluka o uredjivanju i održavanju
gradskog groblja u Gojavi;
05-Z a k l j u č a k;
06-Z a k l j u č a k;
07-Z a k l j u č a k;
08-Z a k l j u č a k;
09-Z a k l j u č a k;
10-Z a k l j u č a k;
11-Z a k l j u č a k;
12-Z a k l j u č a k
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