СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година IX

Број: 14

Рудо, 31. децембар 2007.године

III

01
На основу члана 28. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“,бр.96/03, 14/04, 67/05, 34/06
и 128/06) и члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.3/05),
након разматрања Приједлога ребаланса буџета
општине Рудо за 2007. годину, Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана 31.12.
2007. године, донијела је

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће се објавити у
Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-023-108/07.
Датум:31.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2007.ГОДИНУ
II
Усваја се Ребаланс буџета општине
Рудо за 2007. годину у износу од 3.398.742 КМ,
од чега буџетски приходи износе 2.846.240 КМ а
капитални примици 552.502 КМ.
II
Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс
буџет општине Рудо за 2007.годину са
аналитичким прегледом планираних прихода и
расхода.
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02
На основу члана 28. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“,бр.96/03, 14/04, 67/05, 34/06
и 128/06) и члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.3/05),
након разматрања Приједлога буџета општине
Рудо за 2008. годину, Скупштина општине Рудо
на сједници одржаној дана 31.12. 2007. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО
ЗА 2008.ГОДИНУ
I
Усваја се Буџет општине Рудо за 2008.
годину у износу од 3.145.300 КМ.
II
Саставни дио ове Одлуке је Буџет
општине Рудо за 2008.годину са аналитичким
прегледом планираних прихода и расхода.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а примјењиваће се од 01.01.2008.
године и накнадно ће се објавити у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број:01-023-109/07.
Датум:31.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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Члан 4.

03

Буџетски издаци су:

На основу члана 27. став 2. Закона о
буџетском
систему
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“,бр.96/03, 14/04, 67/05,
34/06 и 128/06) и члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,бр.101/04,
42/05 и 118/05) и члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 31.12. 2007. године, д о
н и ј е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО
ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1
Овом Одлуком прописује се начин
извршења Буџета општине Рудо за 2008. годину
( у даљем тексту: Буџет).
Одлука се односи на буџетске кориснике
и примаоце грантова који се у цјелости или
дјелимично финансирају из буџета општине.

-текући трошкови и дознаке другим
потрошачким јединицама
-средства за подстицај економског
развоја у сврху запошљавања и капитални
трошкови
-буџетска
резерва-средства
за
непланиране издатке.
Члан 5.
Укупна буџетска потрошња мора бити
уравнотежена
са
укупним
буџетским
средствима.
Сви
приходи
Општинске
административне службе остварени у складу са
Законом по било ком основу, су приходи Буџета
општине Рудо и са истим служба не може
самостално располагати.
Остали корисници буџетских средстава
дужни су мјесечно извјештавати Одјељење за
привреду и финансије општине Рудо, како су
утрошили добијена Буџетска средства, што је
услов за добијање буџетских средстава у
наредном мјесецу.

Члан 2.

Члан 6.

Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке
распоредјују се у укупном износу од 3.145.300
КМ, од чега 1.992.650 КМ на текуће трошкове,
1.112.850.000 КМ на капиталне трошкове и
средства за подстицај економског развоја у
сврху запошљавања и 40.000 КМ на буџетску
резерву.
Члан 3.
Приходи Буџета утврдјени су према
члану 8. Закона о буџетском систему Републике
Српске.
Буџет се састоји од биланса прихода и
биланса расхода и издатака са распоредом према
корисницима и примаоцима грантова.

Начелник општине Рудо управља и
контролише прилив и одлив новчаних средстава
у складу са Законом, усвојеним Буџетом и овом
одлуком.
Начелник Одјељења за привреду и
финансије, оперативно прати извршење прихода
и расхода Буџета, о истом информише
начелника општине и одговоран је за доследно
извршење закључака начелника општине
издатих у складу са Законом и овом Одлуком.
Члан 7.
Сви корисници буџетских средстава
дужни су средства утврдјена у Буџету користити
руководећи се начелима рационалности и
штедње.
Сезонске потребе буџетски корисници
пријављу благовремено начелнику општине
ради планирања средстава за такве намјене.
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Прерасподјела средстава са једног на
другог буџетског корисника врши искључиво
Скупштина општине.
Члан 8.
Плаћање трошкова буџетског корисника
може се вршити директно уз писмени захтјев –
налог буџетског корисника да се плаћање
изврши на терет његове буџетске позиције.
Члан 9.

04
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 107. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.4/06), и Смјерница за
утврдјивање престанка мандата изабраних
чланова органа власти („Службени гласник
БиХ“,бр.11/03), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 31.12.2007.године, д о н
ијела је

Сваки буџетски корисник је одговоран за
своје књиговодствене и друге финансијске
исправе,
интерне
контролне
поступке,
вјеродостојност и законитост исправа и укупно
трошење буџетских средстава.

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

Члан 10.

Констатује се да је господину Велимиру
Ристовићу дана 31.12.2007. године престао
мандат одборника у Скупштини општине Рудо,
због подношења оставке.

Капитална улагања и позајмљивања,
укључујући и подршку улагањима мјесних
заједница врше се по Буџетом утврдјеним
намјенама и објектима уз уговарања услова и
динамике плаћања и у складу са динамиком
прилива прихода.
Члан 11.
Средства буџетске резерве до Буџетом
планираног износа, начелник општине ће
ангажовати за остале непланиране и недовољно
планиране издатке и утврдиће писменим
закључком.
О ангажовању средстава Буџетске
резерве начелник општине ће информисати
Скупштину општине у складу са Законом о
буџетском систему, уз извјештај о извршењу
Буџета општине.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а примјењује се од 01.01.2008. године
и објавиће се у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-110/07.
Датум:31.12.07.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Члан 1.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће се објавити у
„Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-023-114/07.
Датум:31.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

05
На основу члана 34.Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:3/05 ) и члана 107.Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ број:4/06 ) Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 31.12.2007.године,
доњела је:
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУДО
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Члан 1.
Топаловић Марта,социјални радник из
Рудог,именује се за В.Д. Директора Центра за
социјални рад Рудо, до окончања поступка
именовања Директора.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења,а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број: 01-023-111/07
Датум: 31.12.07.год.

07
На основу члана 55. Пословника
Скупштине општине Рудо (''Службени
гласник општине Рудо'', број: 4/05),
Скупштина општине Рудо на својој
сједници
одржаној дана 31.12. 2007
године, д о н о с и

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Mиодраг Миковић,с.р.

06

П Р О Г Р А М

На основу члана 34.Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:3/05 ) и члана 107.Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ број:4/06 ) Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 31.12.2007.године,
доњела је:
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЈЕДНОСОБНОГ СТАНА
Члан 1.
Клачар Милици из Стргачине додјељује
се једнособан стан у изграђеној згради у
Стргачини,ламела Б, ИИ спрат,број стана
5,површине 42,57 метара 2,саграђеној на
земљишту уписаном у ПЛ 530 К.О. Омачина.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а накнадно ће се објавити у
Службеном гласнику општине Рудо.
Број :01-023-107/07
Датум: 31.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

РАДА

Скупштине општине Рудо за 2008
годину
Ф Е Б Р У А Р:
1.План рада Дома здравља Рудо и
програм мјера на заштити здравља
становништва у општини Рудо за 2008
годину.
ОБРАЂИВАЧ: Дом здравља Рудо и
Апотека Рудо.
2.Извјештај о провођењу програма
Цивилне заштите за 2007 год. и Програм
рада за 2008 год.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу
управу.
3.Програм
обављања
комуналних
дјелатности у општини Рудо за 2008
годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за
привреду и финансије.
4.Информација
о
стипендирању
студената за 2007/2008 годину.
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ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
привреду и финансије.

за

5. Извјештај о раду Мјесних заједница
за 2007 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу
управу и Савјети Мјесних заједница.
6. Програм уписа образовних профила
у СШЦ.
ОБРАЂИВАЧ: СШЦ Рудо
М А Р Т:
1.Одлука о усвајању извршења буџета
општине Рудо за 2007 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за
привреду и финансије.
2.Извјештај о раду Начелника општине
Рудо за 2007 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине.
3. Извјештај о раду привредних и
непривредних субјеката у општини
Рудо за 2007 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за
привреду и финансије.
4.Информација о јавном реду и миру на
територији општине Рудо за 2007 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица
Рудо.
5.Информација о
раду Основне
организације Црвеног крста Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Црвени крст Рудо.
6.Информација о реализацији одлука и
закључака Скупштине општине Рудо
донесених у 2007. години.
ОБРАДЈИВАЧ: Стручна служба
Скупштине

А П Р И Л:
1.Извјештај о остварењу буџета за период
01.01. – 31.03.2008 године.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије.
2.Програмски
задаци и циљеви на
побољшању живота младих у општини
Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Савјет
младих
Рудо.
3.Информација о материјалном положају
пензионера у општини Рудо.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије.
4. Извјештај о стању локалних путева,
комуналне
инфраструктуре
и
спортских терена у општини Рудо.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије и Установа
''Рудоспорт'' Рудо.
5. Информација о плану рада Шумског
газдинства Рудо за 2008 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Шумско газдинство
Рудо.
6.

Информација о предузећима у
стечају.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије

М А Ј:
1.Информација о развоју приватног
предузетништва у општини Рудо.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије.
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2.Информација о стању у области Центра
за социјални рад.
ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални
рад.
3.Информација о стању у
области
пољопривреде на територији општине
Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за
привреду и финансије.
4. План учешћа спортиста на 45. МОСИ .
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за
привреду и финансије.
5. Информација о стању одрживог
повратка избјеглих и расељених лица
на територији општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу
управу.

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење
за
привреду и финансије.
5. Извјештај о раду Ватрогасног друштва
Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво
Рудо.
6. Информација о раду Општинске
развојне
агенције
Рудо
и
имплементација пројекта „Водени ћира“.
ОБРАДЈИВАЧ:Општинска развојна
агенција Рудо.
Ј У Л И:
1.Свечана
општине.

сједница

поводом

Дана

С Е П Т Е М Б А Р:
Ј У Н И:
1.Информација о стању у области спорта
и физичке културе у општини Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за
привреду и финансије.
2.Информација о снадбјевености и
квалитету воде за пиће на територији
општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за
привреду и финансије.
3.Информација о снадбјевености
електричном енергијом у општини
Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Радна јединица
електродистрибуције Рудо.
4.Информација о раду инспекцијских
служби за 2007 годину.

1.Извјештај о остварењу буџета за период
01.01.-30.06.2008 године.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије.
2.Извјештај о шестомјесечном пословању
корисника буџетских средстава.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије.
3.Информација о стању запослености на
територији општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ:
Завод
за
запошљавање Рудо.
4.Извјештај о постигнутим резултатима
спортиста општине Рудо и утрошку
средстава на 45. МОСИ.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије.
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5.Информација о заштити животне
средине на територији општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије.
О К Т О Б А Р:
1.Извјештај о остваривању буџета за
период 01.01.-30.09.2008 године.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије.
2.Информација о упису ученика у
школску 2008/2009 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Средња и Основне
школе.
3.Информација о рјешавању управних
предмета.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу
управу.
4.Информација
о
донацијама
на
територији општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије.
5.Информација о спровођењу Закона и
других прописа из области заштите
бораца, РВИ и породица погинулих
бораца.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу
управу.

ОБРАЂИВАЧ:
привреду и финансије.

Одјељење

за

2.Информација о стању у области
телекомуникација
и
поштанско
саобраћаја.
ОБРАЂИВАЧ:Радна јединица
Телеком и Радна јединица пошта Рудо.
3.Информација о раду Републичке управе
за геодетске и имовинско-правне послове
– Подручне јединице Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа
за геодетске и имовинско-правне
послове Подручна јединица Рудо.
4.Информација
о
имплементацији
имовинских закона.
ОБРАЂИВАЧ: ОМИ Вишеград.
Д Е Ц Е М Б А Р:
1.Приједлог одлуке о буџету општине
Рудо за 2009 годину.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење
за
привреду и финансије.
2.Програм рада Скупштине за 2009
годину.
ОБРАЂИВАЧ:Секретар Скупштине
и начелници одјељења.
3.Програм рада начелника општине Рудо
за 2009 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине
Рудо.
4.Програми рада Мјесних заједница за
2009 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу
управу и Савјети Мјесних заједница.

Н О В Е М Б А Р:
1.Приједлог одлуке о нацрту буџета
општине Рудо за 2009 годину.
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Поред
напријед
наведеног,
Скупштина општине ће разматрати и
друга питања која буду стављена по
захтјеву грађана, органа локалне управе и
одлучивати о другим питањима у складу
са Законо и Статутом.
Broj:01-023-112/07. ПРЕДСЈЕДНИК
Дтум:31.12.07. 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
Стратегију партнерства са грђанима, Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
31.12.2007.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ
ПАРТНЕРСТВА СА ГРАЂАНИМА

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 Програм
рада начелника општине Рудо за 2008. годину,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 31.12.2007.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2008.
ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Програм рада
општине Рудо за 2008. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01.03.113/07.
Датум:31.12.07.год.

Члан 1.
Усваја се Стратегија партнерства са
грађанима
у
оквиру
Пројекта
Уговор
закљученог измедју Мисије ОЕБС-а у БиХ и
општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-117/07.
Датум:31.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Начелника

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

10
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 Извјештај
Института за заштиту здравља Републике
Српске, а у предмету вјештачења земљишта са
локације локалне депоније,Скупштина општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
31.12.2007.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О
ИЗВРШЕНОМ ВЈЕШТАЧЕЊУ
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Члан 1.

12

Усваја се Извјештај Института за
заштиту здравља Републике Српске о
дозиметријској
контроли
и
гамаспектрометријској анализи земљишта на
локацији локалне депоније у Заим пољу.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-118/07.
Датум:31.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

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 План
газдовања приватним шумама општине Рудо за
2008. годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 31.12.2007.године, д о н
ијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГАЗДОВАЊА
ПРИВАТНИМ ШУМАМА ОПШТИНЕ
РУДО ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се План газдовања приватним
шумама општине Рудо за 2008. годину.

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 Програм
рада савјета мјесних заједница за 2008. годину,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 31.12.2007.године, д о н и ј е л а ј е

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-116/07.
Датум:31.12.07.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Програм рада савјета мјесних
заједница за 2008. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01.03.115/07.
Датум:31.12.2007.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
„Службени гласник општине Рудо“

број 14/07

Страна 10

С А Д Р Ж А Ј:
01-Одлука о усвајању Ребаланса буџета
општине Рудо за 2007. годину;
02-Одлука о усвајању Буџета општине
Рудо за 2008. годину;
03-Одлука о извршењу буџета општине
Рудо за 2008. годину;
04-Одлука
о
престанку
мандата
одборника;
05-Одлука о именовању в.д. директора
Центра за социјални рад Рудо;
06-Одлука о додјели једнособног стана;
07-Програм рада Скупштине општине
Рудо за 2008. годину;
08-Закључак о усвајању Стратегије
партнерства са грађанима;
09-Закључак о усвајању Програма рада
начелника општине Рудо за 2008. годину;
10-Закључак о усвајању Извјештаја о
извршеном вјештачењу;
11-Закључак о усвајаљу Програма рада
савјета мјесних заједница за 2008.
годину;
12-Закључак о усвајању плана газдовања
приватним шумама општине Рудо за
2008. годину.
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