СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XI

Број: 4

Рудо, 9.април 2009.године

01
На основу члана 3. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник РС“ број:
11/95 и 51/02) и члана 14. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,број:8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Скупштина
општине Рудо, на сједници одржаној дана
23.03. 2009. године , доноси:
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују
се
комуналне
дјелатности од посебног друштвеног интереса,
обављање комуналних дјелатности и начин
њиховог финансирања, као и начин и услови
уређивања гробља.
Члан 2.
Као
дјелатност од посебног друштвеног
интереса, поред оних, које су утврђене у члану
2. став 1. Закона о комуналним дјелатностима,
сматрају се и:
1.Уређивање и одржавање спомен гробља и
обиљежја претходних ратова;
2.Постављање и одржавање паноа за јавно
оглашавање значајних догађаја у општини;
3.Декорација градског насеља у вријеме
обиљежавања значајних догађаја и датума;

4.Кафилеријске услуге и превентивна
дератизација;
5.Уређивање и одржавање пијаце на мало у
Рудом
II – ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 3.
Послови комуналних дјелатности повјеравају се
КП „Услуга“ Рудо а у случају потребе обављање
ових послова може се повјерити и другим
субјектима ( у даљем тексту: давалац комуналне
услуге), које је изабрано у складу са Законом о
јавним набавкама.
Послови одржавања јавне расвјете повјериће се
правном лицу, које ће бити изабрано у складу са
Законом о јавним набавкама .
Члан 4.
Давалац
комуналних
услуга
дужан
је
обезбједити нарочито:
-трајно и несметано пружање комуналних
услуга корисницима под условима, на начин и
према нормативима, који су прописани законом
и другим прописима;
-исправност и функционалност комуналних
објеката и уређаја;
-одређени квалитет комуналних услуга који
подразумјева нарочито здравствену и хигијенску
исправност према прописаним стандардима и
нормативима, заштиту околине и тачност у
погледу рокова испоруке.
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Члан 5.

III – СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

Давалац комуналне услуге дужан је у
средствима јавног информисања или на
други
начин,
обавјестити
кориснике
комуналних услуга о планираним или
очекиваним сметњама и прекидима, који ће
настати или могу настати у пружању
комуналних услуга, најкасније три дана
прије очекиваног прекида у пружању тих
услуга.
Члан 6.
Ако дође до поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга услед више
силе и других разлога, које давалац
комуналних услуга није могао предвидјети
односно спријечити, обавезан је да одмах
предузме мјере за отклањање узрока
поремећаја односно прекида или на други
начин обезбједи
пружање комуналних
услуга а да истовремено о томе обавјести
општински орган управе надлежан за
комуналне послове.
Када надлежни орган из става 1. овог члана,
прими обавјештење о поремећају или
прекиду у пружању комуналних услуга,
дужан је да без одлагања:
1. Одреди ред првенства и начин пружања
услуга корисницима, код којих би услед
прекида настала опасност по живот или
рад предузећа и других организација,
или би настала велика, односно
ненадокнадива штета;
2. Нареди мјере за заштиту комуналних
објеката и друге имовине, која је
угрожена;
3. Предузме мјере за отклањање насталих
посљедица и друге потребне мјере за
обављање комуналних дјелатности;
4. Утврди
разлоге
и
евентуално
одговорност
за поремећај
односно
прекид вршења дјелатности и учињену
штету.

Члан 7.
Из цијена комуналних услуга обезбјеђују се
средства за обављање комуналних дјелатности
индивидуалне комуналне потрошње, у које
спадају:
1. Производња и дистрибуција воде,
2. Пречишћавање и одвођење отпадних вода,
3. Одвожење и депоновање отпадака као и
одржавање депонија,
4. Погребна дјелатност,
5. Димњачарска дјелатност.
Члан 8.
Утврђивање висине средстава, из претходног
члана, која се обезбјеђују у буђжету општине,
врши се на основу Програма.
Програм садржи обим и квалитет одржавања и
обнављања комуналних објеката и уређаја и
комуналних услуга заједничке комуналне
потрошње , висину потребних срдстава за
реализацију програма и распоред средстава за
сваку дјелатност посебно и по намјенама, као и
мјере за спровођење програма.
Члан 9.
Цијену комуналних производа и услуга
индивидуалне комуналне потрошње утврђује
давалац комуналне услуге али уз сагласност
Скупштине општине.Цијене формиране без ове
сагласности не могу се примјењивати.
Члан 10.
Висина комуналне накнаде, као једног од
начина
обезбеђења средстава заједничке
комуналне потрошње, утврђује се зависно од
степена опремљености насеља комуналним
објектима и уређајима заједничке комуналне
потрошње и квалитета и стандарда комуналних
услуга.
Члан 11.
Комунална накнада по јединици мјере утврђује
се на основу бодова, у зависности од зоне
грађевинског земљишта у којој се објекат
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налази а у складу са Одлуком о грађевинском
земљишту.
Члан 12.
Број
бодова за израчунавање комуналне
накнаде по грађевинским зонама за стамбени,
пословни,
гаражни
простор
и
објекте
друштвеног стандарда износи:
1. I зона - 80 бодова
2. II зона - 40 бодова
3. III зона - 20 бодова

Члан 17.
Комунална накнада не плаћа се за :
-објекте за производњу и пружање услуга
комуналне потрошње,
-објекте ватрогасног друштва,
-зграде и просторије, организације социјалне
заштите, простор организације црвеног крста,
-зграде и просторије које служе вјерским
заједницама за обављање вјерских обреда,
-школске објекте и објекат дјечјег обданишта.
Изузетно од става 1. овог члана, комунална
накнада плаћа се за објекте и просторије које
власници или корисници дају у закуп ради
обављања друге дјелатности.

Члан 13.
Мјесечни износ комуналне накнаде за све
обвезнике израчунава
се множењем броја
бодова са вриједношћу бода и корисном
површином пословног или стамбеног објекта.
Члан 14.
Вриједност бода за пословни простор утврђује
се у двоструком износу у односу на вриједност
бода за стамбени простор.
Вриједност бода за пословни простор чија
корисна површина прелази 800 м2 утврђује се
у истом износу као и за стамбени простор.
Члан 15.
Вриједност бода
утврђује се Програмом
обављања комуналних дјелатности заједничке
комуналне потрошње за текућу годину.
У току године вриједност бода усклађује се са
растом цијена на мало, према званичним
подацима који објављује Републички завод за
статистику а закључак о усклађивању доноси
Начелник општине.
Члан 16.
Обвезници плаћања комуналне накнаде су
власници или носиоци права располагања на
стамбеном, пословном или другом простору, ако
су корисници тог простора носиоци станарског
права, закупци стамбеног, пословног и другог
простора, односно физичка и правна лица, која
су корисници објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње.

Члан 18.
Обвезници плаћања комуналне накнаде за
стамбени простор, ослобађају се плаћања ове
накнаде за вријеме док обвезник или члан
његовог домаћинства прима социјалну помоћ, о
чему надлежни општински орган доноси
посебно рјешење.
Члан 19.
Обавеза плаћања комуналне накнаде, број
бодова, висина комуналне накнаде и начин
плаћања за сваког појединог обвезника утврђује
се рјешењем, које доноси општински орган
управе надлежан за комуналне послове.
Комунална накнада плаћа се најкасније до
петнаестог дана текућег мјесеца за претходни
мјесец.
IV – ОДРЕДБЕ О ГРОБЉИМА
Члан 20.
Градско гробље (Рудо) је комунални објект, који
се повјерава на управљање и одржавање Савјету
МЗ Рудо.
О одржавању новоотвореног градског гробља у
Гојави стара се КП „Услуга“ Рудо.
Члан 21.
Скупштина општине посебном одлуком уредиће
начин и услове уређивања и одржавања
гробаља, услова за уступање и накнаду за
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коришћење гробних мјеста, услове за подизање
гробница, услове за подизање надгробних
споменика и уписа одређених података на тим
споменицима, пренос посмртних остатака до
гробља и услове када се сахрањивање може
вршити ван гробља у употреби.
V – НАДЗОР
Члан 22.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
општински орган управе
надлежан за
комуналне послове.

02
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08,
9/08 у 2/09) а у складу са чланом 24. став 1. и
чланом 97. Закона о цивилној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.26/02),Скупштина општине Рудо, на сједници
одржаној дана 23.03. 2009. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ РУДО
Члна 1.

Члан 23.
Послове инспекцијског надзора
комуналних дјелатности врши
комунални инспектор.

из области
општински

Овом Одлуком обезбјеђују се провођење
цивилне заштите на подручју општине Рудо,
чиме се доприноси успостављању јединственог
система цивилне заштите Републике Српске.
Члан 2.

VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Орган управе надлежан за комуналне послове
успоставиће евиденцију обвезника плаћања
комуналне накнаде, рјешењем утврдити обавезу
плаћања комуналне накнаде и успоставити
организационе и друге услове за наплату
комуналне накнаде.
Члан 25.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о комуналним дјелатностима
број.01-023-94/03 од 4.03.2003. године.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у“ Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 01-023-38/09.
Датум: 23.03.09.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

У циљу обезбјеђења функционисања цивилне
заштите а у склалду са потребама и
могућностима општине Рудо, формирају се:
1.Јединице специјализоване намјене и
2.Јединице опште намјене:
-на нивоу општине
-у предузећима и установама (зависно од врсте
дјелатности) и
-у мјесним заједницама на подручју општине
Рудо.
Члан 3.
Јединице
цивилне
заштите
опште
и
специјализоване намјене, на нивоу општине
организују се као:
1.Једна јединица опште намјене, нивоа вода и
2.Четири јединице специјализоване намјене и
то:
-вод за заштиту и спашавање од пожара
-одјељење за пружање прве медицинске помоћи
-одјељење за спасавање на води и под водом
-одјељење за спасавање из рушевина.
Члан 4.
У предузећима и установама формирају се
јединице специјализоване намјене и то:
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1.Одјељења за заштиту од пожара у оквиру ШГ
„Панос“ Вишеград РЈ Рудо
2.Одјељење прве медицинске помоћи у оквиру
Дома здравља Рудо
3,Одјељење за асанацију терена у оквиру КП
„Услуга“ Рудо.
Члан 5.

Члан 8.
Начелник општине, својим рјешавањем:
-именује чланове општинског Штаба цивилне
заштите,
-именује и разрјешава командире јединице
цивилне заштите,
-поставља повјеренике цивилне заштите.

Јединице опште и специјализоване намјене у МЗ
формираће се на територијалном прнципу и то:
1.МЗ Рудо и Старо Рудо – Одјељење за заштиту
на води и под водом,
2.МЗ Бијело Брдо – Одјељење за заштиту и
спашавање од пожара,
3.МЗ Миоче – Одјељење опште намјене.

Члан 9.
Одлуку о броју, величини и саставу јединица
цивилне заштите доноси општински Штаб
цивилне заштите.
Попуну кадрова врши општински Штаб цивилне
заштите, у складу са процјеном, потребама и
могућностима.

Члан 6.
Члан 10.
Као основни носиоци послова и задатака у
спровођењу мјера цивилне заштите, значајних за
општину, одређују се:
1.Комунално предузеће „Услуга“ Рудо –
санација водоводних и канализационих
објеката и инсталација;
2.Регистровани аутопревозници – евакуација
грађана и материјалних добара;
3.АД „Романија путеви“ РЈ Вишеград –
рашчићавање и поправка оштећених
саобраћајница;
4.Дом здравља Рудо – услуге прве медицинске
помоћи, прикупљање крви и крвне плазме;
5.„Енергопетрол“ РЈ Рудо – смабдјевање
горивом и мазивом возилча и техничких
средстава укључених у провођељу мјера;
6.АД „Ветеринарска станица“ Рудо – заштита и
спашавање животиња и намирница
животињског поријекла и асанација терена;
7.Ватрогасно друштво Рудо – заштита и
спашавање од пожара
8.Електродистрибуција РЈ Рудо – санација
електро-вода, инсталација и снабдјевање
електричном енергијом.

У циљу оспособљавања, обучавања, опремања и
функционисања јединица и Штаба цивилне
заштите, на територији општине, Скупштина
општине доноси план и утврђује извор
финансирања за наведене активности.,
Члан 11.
При доношењу ове Одлуке Скупштина се
руководила врстом и степеном угрожености
појединих територија као и кадровским и
материјалним могућностима.
Члан 12.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи
Одлука Скупштине општине Рудо бр.01-02357/02. од 15.08.2002. године.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.

Члан 7.
Скупштина општине, за команданта општинског
Штаба цивилне заштите, именује начелника
општине а за начелника Штаба – стручног
сарадника за цивилну заштиту.

Број: 01-023-34/09.
Датум:23.03.09.

„Службени гласник општине Рудо“

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
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03
На основу члана 27. Закона о грађевинском
земљишту (Сл. гласник Републике Српске, бр.
112/6), члана 34. Статута општине Рудо (Сл.
гласник Општине Рудо 3/05), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
23.03.2009. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ
ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ
СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА
I
Просјечна коначна грађевинска цена
1м2
корисне стамбене
површине изграђене на
подручју општине Рудо у 2008. године, која
служи као основа за утврђивање накнаде за
погодности уређења градског грађевинског
земљишта (у даљем тексту:рента) за 2009
годину, износи 500,00 КМ.
II
Цијену из претходног
Скупштина општине Рудо
марта текуће године.

члана утврђује
најкасније до 31.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 01-023-37/09.
Датум: 23.03.09.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

04
На основу члана 23. Закона о грађевинском
земљишту
(Сл. гласник Републике Српске,
бр:112/06) и члана 38. став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту , бр: 01-023-67/07 и
члана 34. Статута општине Рудо(Сл. гласник
општине Рудо, бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и
2/09), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 23.03.2009. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА
ОБРАЧУН ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО

III

Члан 1.

Просјечна цијена из члана 1. ове Одлуке ће се
примјењивати на начин прописан одредбама
Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске (Сл. гласник Републике Српске,
бр:112/06) и Одлуке о грађевинском земљишту
бр: 01-023-67/07 од 28.09.2007 год .
IV
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о висини просјечне цијене 1м2
изграђеног стамбеног простора за 2007. годину
на подручју општине Рудо бр: 01-023- 73/08 од
29.05. 2008.год.

Утврђује се базна цијена за обрачун трошкова
уређења градског грађевинског земљишта у
износу од 15,00 КМ по м2 корисне површине
грађевине.
Члан 2.
Базна цијена из претходног члана биће
примјењивана за обрачун трошкова уређења
градског грађевинског земљишта на подручју
општине Рудо до 31.03.2010. године, до када је
Скупштина општине Рудо дужна утврдити
вриједност базне цијене за наредну годину.
Уколико за одређено подручје у току године буде
донешен програм уређења градског грађевинског
земљишта базна цијена се неће примјењивати за
то подручје.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Broj: 01-023-46/09.
Датун:23.03.09.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

05
На основу члана 50 и 67 Закона о уређењу
простора ( Сл. Гласник РС бр. 84/02, 14/03,
112/06 и 53/07) и члана 34 статута општине Рудо
(Сл.гласник Општине Рудо бр. 8/08-пречишћени
текст, 9/08 и 2/09) Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 23.03. 2009. год. д о н о
си

објеката за индивидуално становање – са
западне и јужне стране.
Укупна површина обухвата Измјене дијела
регулационог плана „Центар“ – Локација 2,
износи 4.213 м2 и обухвата парцелу к.ч. бр.
533/1.
Измјена дијела Регулационог плана „Росуље“
односи се на парцелу к.ч. бр. 639/3 и 639/1.
Граница обухвата почиње од раскрснице улица
Крагујевачке, Светосавске и Цара Душана и
иде према истоку ул. Цара Душана до
Пионирске и истом наставља према сјеверу до
Крагујевачке улице, затим се спушта према
сјеверозападу до раскрснице , одакле је и
кренула.
Укупна површина обухвата Измјене дијела
регулационог плана „ Росуље“ износи 3.148,00
м2.
Члан 3

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ
РЕГУЛАЦИОНИХ ПЛАНОВА „ЦЕНТАР „
И „РОСУЉЕ“ У РУДОМ

Рок израде Измјене дијела регулационог плана
„Центар“ и „Росуље“ је 30 дана од дана
потписивања уговора о изради Измјене дијела
регулационог плана „Центар“ и „Росуље“ .

Члан 1.

Члан 4.

Приступа се измјени Регулационог плана
„Центар“ – Локација 1 и Локација 2
и
Регулационог плана „Росуље“ у Рудом.

Средства за израду измјене Регулационих
планова ће се обезбиједити из
намјенски
одобрених средстава
од Министарства за
просторно
уредјење,
градјевинарство
и
екологију, за 2009.годину.

Члан 2.

Члан 5.

Измјена дијела Регулационог плана „Центар“
односи се на :
Локација 1 : Граница обухвата почиње са
сјеверозапада од ул. Палих српских бораца у
дужини од 21 м, иде ул. Милоша Обилића у
дужини
од
42,00м,
наставља
према
сјевероистоку ул. 12. јули и излази на ул.
Цара Душана, гдје наставља
према
сјеверозападу до ул. Палих српских бораца.
Укупна површина обухвата Измјене дијела
регулационог плана „Центар“ – Локација 1,
износи 791м2 и налази се између парцела к.ч.
бр.493 к.ч. бр. 485.
Локација 2 : Граница обухвата је између ул.
Палих српских бораца - са сјевера, ул. Проте
С.Поповића –са истока и реда изграђених

Носилац припреме и организације посла на
измјени Регулационих планова је Одјељење за
привреду
и
финансије
Општинске
административне службе, општине Рудо.
Члан 6.
Измјена Регулационих планова ће се повјерити
предузећу или правном лицу које је
регистровано за израду планова према Закону о
уредјењу простора и које ће се одабрати у
поступку у складу са Законом о јавним
набавкама.
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Члан 7.
Носилац припреме и организације плана
утврдјује Нацрт плана и ставља га на јавни
увид, у трајању од најмање тридесет дана,
ради изјашњавања и подношења писмених
примједби на Нацрт плана у остављеном року.
Истовремено са излагањем Нацрта плана на
јавни увид, спровешће се стручна расправа.
О мјесту трајању и начину јавног излагања
Нацрта плана, јавност се обавјештава најмање
осам дана раније.
Члан 8.

Члан 1.
Усваја се Омладинска политика општине Рудо
за период 2009-2013. године.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Омладинска
политика за период 2009-2013.године.

На основу резултата јавне расправе о Нацрту
плана, носилац припреме, утврђује Приједлог
плана и исти подноси Скупштини општине
Рудо на усвајање.
Уз Приједлог плана, носилац припреме плана
дужан је доставити образложење и све
приједлоге и мишљења, прикупљене у току
јавне расправе о Нацрту плана.
Члан 9.
Носилац припреме и организације плана дужан
је да, у току израде плана, обезбједи сарадњу и
усаглашавање ставова
са свим чиниоцима
израде плана.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 01-023-45/09.
Датум: 23.03.09.год.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
ОПШТИНЕ РУДО ЗА ПЕРИОД 2009-2013
ГОДИНА

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р

06
На основу члана 84. Закона о омладинском
организовању („Службени гласник РС“,бр.98/04
и 119/08) и члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр. 8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
23.03.2009. године, донијела је

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-023-48/09.
Датум:23.03.09.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

07
На основу члана 78. и 79.Закона о омладинском
организовању („Службени гласник Републике
Српске“број:98/04 и 119/08 и чланом 34.Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,број: 8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 23.03..2009. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Управљачког комитета за
омладину
Члан 1.
Образује се Управљачки комитет за омладину и
у исти се именују:
1.ТАНАСКОВИЋ ДАЛИБОР
2. МИТРОВИЋ ДРАГО
3. МАСАЛ НАДА
4.ТАСИЋ МИРЈАНА
5.СТИКИЋ ПРЕДРАГ

„Службени гласник општине Рудо“

број 4/09

Страна

8

Члан 2.
Задатак Управљачког комитета за омладину је
да:
-надгледа
процес
примјене
омладинске
политике и даје препоруке за његову
квалитетнију примјену,
-у сарадњи са Комисијом за младе Скупштине
општине Рудо: разматра, предлаже и даје
мишљења о
-Циљевима,програмима и мјерама предложеним
омладинском политиком,
-Програмима који се финансирају из буџета
општине Рудо,
-О омладинским активностима које су од
приоритетног значаја за општину Рудо,
-О критеријумима за расподјелу средстава из
буџета општине Рудо намјењених за реализацију
програма утврђених омладинском политиком,
-ради и друге послове за које га овласти и
задужи Скупштина општине Рудо.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-33/09.
Датум:23.03.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,ц.р.

08
На основу члана 34., 43.и 89. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,број:
8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
23.03.2009. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О формирању Комисије за сагледвање
ситуације у ОДП „Аутодјелови“ Рудо – у
стечају
Члан 1.
Формира се Комисија за сагледавање ситуације
у ОДП „Аутодјелови“ Рудо – у стечају у
следећем саставу:

1.Чолаковић Милко-Начелник општине
2.Ћировић Велибор-замјеник начелника
3.Церовић Благоје-одборник
4.Симић Славиша-одборник
5.Милинковић Добрисав-одборник
Члан 2.
Задатак Комисије је да сагледају све околности
око комплетне проблематике продаје ОДП
„Аутодјелови“ Рудо – у стечају и дају конкретне
предлоге Скупштини општине на једној од двије
наредне сједнице Скупштине,а најкасније до
половине маја мјесеца.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-69/09.
Датум:23.03.09.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

09
На основу члана 34., 43 и 89. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,број:
8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
23.03.2009. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о образовању Комисије за израду нацрта
одлуке о спровођењу избора за предсједника
и чланова савјета мјесних заједница
Члан 1.
Образује се комисија за израду нацрта одлуке о
спровођењу избора за предсједника и чланова
савјета мјесних заједница и у исту се именују:
1.Шушњевић Драгољуб
2.Остојић Анђа
3.Пушоњић Слађана
4.Видаковић Младен
5.Ђуровић Зоран
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Члан 2.
Задатак Комисије је израда нацрта одлуке о
провођењу редовних избора за предсједника и
чланове савјета мјесних заједница на подручју
општине Рудо.
Овом одлуком потребно је регулисати поступак
и начин избора у мјесним заједницама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-41/09.
Датум:23.03.09.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

4.Удружење Савјет младих Рудо ..... 3.500 КМ
5.Удружење малинара „Малина“
Рудо .................................................
500 КМ
6.Удружење родитеља са четворо и
више дјеце Рудо .............................. 500 КМ
7.Удружење пчелара „Медовина“
Рудо ................................................
300 КМ
8.Удружење СРД „Језеро“
Рудо ...............................................
300 КМ
9.Регионално удружење логораша
Вишеград ......................................
300 КМ
10.Међуопштинска организација
слијепих Вишеград ....................
300 КМ
11.Удружење мултипласклерозе
Сарајевско-Романијске регије ..
300 КМ
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се начелник
општине и Одјељење за привреду и финансије.

10

Члан 3.

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Споразума
између Скупштине општине, Начелника
општине
и
невладиних
непрофитних
организација општине Рудо – АНЕКС ИИ,
Поглавље В, а на приједлог Комисије за
процјену пројеката и програма НВО и
Начелника општине Рудо, Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 23.03.2009.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о финансирању пројеката Удружења грађана
из буџета општине Рудо
Члан 1.

Удружења из члана 1. ове Одлуке дужна су
достављати полугодишње извјештаје о утрошку
дозначених средстава Одјељењу за привреду и
финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-44/09.
Датум:23.03.09.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.
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Из средстава буџета општине Рудо –
буџетска ставка „финансирање удружења“,
финансираће се слиједећа удружења:
1.Удружење за помоћ лицима са посебним
потребама „Нада“ Рудо – Центар за дневни
боравак дјеце и младих................... 15.000 КМ
2.Удружење за помоћ лицима са посебним
потребама „Нада“ Рудо ..................
5.000 КМ
3.Удружење пензионера општине
Рудо ..............................................
4.000 КМ

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08,
9/08 и 2/09), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 23.03. 2009. године, д о
носи
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА
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Члан 1.

-на набављеном школском намјештају у износу
од 61.396,25 КМ.

Овом Одлуком преноси се право власништва на
опремом за прикупљање отпада и рециклажу и
то једне пресе за рециклажу и 41 контејнер за
прикупљање отпада у вредности од 38.327,80
КМ, по спецификацији из уговора, Комуналном
предузећу „Услуга“ Рудо.
Члан 2.

Члан 2.
Наведена капитална улагања из члана 1. ове
Одлуке у укупном износу од 122.802,97 КМ
искњижити са Главне књиге буџета општине
Рудо и укњижити у књиговодствену евиденцију
Основне школе „Рудо“ Рудо.

Опрему у вредности из члана 1. ове Одлуке
искњижити из Главне књиге буџета општине
Рудо и укњижити у одговарајуће књиге
Комуналног предузећа „Услуга“ Рудо.

Саставни дио ове Одлуке је списак набављеног
школског намјештаја и опреме.

Члан 3.

Члан 4.

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за
привреду
и
финансије
Општинске
административне службе.

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за
привреду
и
финансије
Општинске
административне службе.

Члан 4.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-35/09.
Датум:23.03.09.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-43/09.
Датум:23.03.09.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08,
9/08 и 2/09), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 23.03.2009. године, д о н
оси

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08,
9/08 и 2/09), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 23.03. 2009. године, д о
носи

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ О
ИСТУПАЊУ ИЗ ЧЛАНСТВА САРАЈЕВСКЕ
РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ „СЕРДА“ д.о.о.
САРАЈЕВО

Члан 1.
Овом Одлуком преноси се право власништва на
извршеним капиталним улагањима и то:
-на извршеној реконструкцији мокрих чворова,
-адаптацији просторија Основне школе „Рудо“
Рудо у износу од 61.406,72 КМ и

Члан 3.

Члан 1.
Покреће се иницијатива о иступању из чланства
Сарајевске регионалне организације „СЕРДА“
д.о.о. Сарајево.
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Члан 2.
Члан 2.
Затражити од Скупштине „СЕРДЕ“ д.о.о.
Сарајево прихватање иницијативе о иступању из
чланства са 31.12.2008. године сагласно
одредбама члана 14. Уговора о оснивању
друштва са ограниченом одговорношћу.

У финансирање пројеката из члана 1. ове
Одлуке кроз Пројекат подршке општинама за
капитална улагања у 2009. години учествоваће
ГАП – Пројекат управне одговорности са
износом од 125.000,00 КМ.
Члан 3.

Члан 3.
За извршење ове Одлуке стараће се Начелник
општине Рудо.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број:01-023-42/09.
Датум:23.03.09.год.

Средства за ове намјене у износу од 155.000,00
КМ ће се издвојити из Буџета општине Рудо са
позиције 821200- учешће општине у пројектима,
према усвојеном Буџету општине Рудо за 2009.
годину.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке стараће се Начелник
општине Рудо и Одјељење за привреду и
финансије Општинске административне службе
Рудо.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр. 8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
23.03.2009.године, д о н о с и

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:01.023-36/09.
Датум:23.03.09.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

15
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2009.
ГОДИНИ
Члан 1.
Одобравају се средства за финансирање
капиталних пројеката у 2009. години у износу од
280.000,00 КМ и то за реконструкцију зграде
општине 160.000,00 КМ и у изградњи прве фазе
пословног објекта П+Пк на стадиону Росуље у
износу од 120.000,00 КМ.

На основу члана 14. Закона о комуналним
дјелатностима(„Службени гласник РС , бр.11/95
и 51/02), члана 8. Одлуке о комуналним
дјелатностима (бр. 01-023-94/03 од 4.03.2003.
год.)
и члана 34.Статута општине Рудо
(Службени гласник општине Рудо, бр. 8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Скупштине
општине Рудо на сједници одржаној дана
23.03.2009., д о н о с и:
ПРОГРАМ
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2009.
ГОДИНЕ
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Овим Програмом се утврђује врста, обим,
динамика, ниво комуналних дјелатности и
услуга заједничке комуналне потрошње, извори
средстава, износ срадстава за финансирање ове
дјелатности са расподјелом средстава по
појединим дјелатностима,као и друга питања из
ове дјелатности у складу са законом и одлуком о
комуналним дјелатностима.
Дјелатности од посебног друштвеног интереса
заједничке комуналне потрошње у складу са
овим Програмом су:
-чишћење јавних саобраћајних површина у
насељу, које обухвата:прикупљање, одвожење,
депоновање, уништавање отпадака и чишћење
падавина са саобраћајних површина.
-одржавање и уређивање јавних зелених
површина као што су: паркови, дрвореди,
скверови, травњаци, зеленило уз саобраћајнице,
зелене површине уз стамбене зграде које
обухвата репродуктивну садњу дрвећа, траве и
другог растиња,
-одржавање јавних саобраћајних површина у
насељу које обухвата поправке и адаптацију
улица, плочника, тргова, објеката за јавну
расвјету и вертикалну и хоризонталну
сигнализацију,
-одвожење атмосферских вода из насеља,
-јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају
саобраћајне и друге јавне површине,
-постављање и одржавање паноа за јавно
оглашавање значајних догађаја у општини,
-декорација градског насеља у вријеме
обиљежавања значајних догађаја и датума,
-кафилеријске
услуге
и
превентивна
дератизација градског насеља Рудо,
-уређивање и одржавање пијацена мало и сточне
пијаце у Рудом и осталим мјесним заједницама
гдје постоје услови за одржавање сточне пијаце,
-комунална накнада за 2009.годину ће се
обрачунавати само за пословни простор у првој
грађевинској зони,
-утврђује се вриједност бода за 2009 . годину у
износу од 0,001 КМ.
I - ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
У току 2008. године
вршиће се редовно
чишћење градских површина које обухватају :
-подручја града до спортског стадиона, старог
аустро-угарског резервоара и ОДП ФАП
„Аутодјелови “

-подручја МЗ у којима су обезбјеђени
контејнери за прикупљање смећа.
Одвоз смећа ће се вршити једном седмично, а по
потреби и чешће .
Поред
одржавања саобраћајних површина
вршиће се чишћење и одржавање зелених
површина поред саобраћајница.
Са саобраћајних и зелених површина вршиће се
прикупљање, одвожење
и депоновање
скупљеног смећа и других отпадака на градску
депонију .
Чишћење и прање
јавних саобраћајних
површина
врши се путем ручног метења
радника чистоће и чишћење прањем из цистерни
за воду .
Чишћење градских улица
Чишћење градских улица путем ручног метења
вршиће се у зависности од зона у којима се
улице налазе, и то:
Улице које се налазе у првој зони града чисте се
сваки дан, а то су :
-Трг слободе,
-Степениште кроз парк са десним и лијевим
пролазима,
-Улица ђенерала Драгољуба Драже
Михајловића од Улице вожда Карађорђа
Петровића па до старог хотела,
-Улица палих српских бораца од раскрснице до
краја ,
-Улица Милоша Обилића,
-Улица Први мај .
Улице које се налазе у другој зони града чисте
се једном седмично:
-Улица видовданска,
-Улица цара Душана,
-Улица 12. јули,
-Улица краља Петра И ослободиоца,
-Улица Драгољуба Драже Михајловића од моста
до старог хотела,
-Улица крагујевачка,
-Улица светосавска .
Прање улица
Прање улица у градском насељу Рудо вршиће се
цистерном за воду или преко хидранта зависно
од економичности . У 2009.години предвиђа се
да се ужи центар града пере у току године
најмање четири пута .Прање улица вршили би
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радници чистоће који су распоређени за
чишћење
ових улица, тако да се не би
обрачунавала накнада за њихов рад, али би се
обрачунавала накнада за утрошак воде.
Праће се улице које се налазе у првој зони, а то
су:
-Трг слободе,степениште кроз парк са лијевим и
десним пролазом,
-Дио улице Милоша Обилића,
-Улица вожда Карађорђа Петровића,
-Улица Драгољуба Драже Михајловића.
Радови на чишћењу, прикупљању и
депоновању снијега и леда са јавних
површина, те заштита од поледице
Под зимском службом подразумјева се
машинско чишћење снијега са јавних
саобраћајних површина (улица, путева)
у
вријеме када сњежни покривач достигне висину
преко 7 цм, одвожење снијега са трга и
паркиралишта испред хотела
и зграде
Скупштине општине, а повјерава се правном
лицу које је изабрано у складу са Законом о
јавним набавкама
У овој години поред чишћења снијега
машинским путем улица у градском насељу
финансира се и чишћење снијега са локалних
путева у МЗ .
За ручно уклањање снијега и леда са тротоара,
стаза, степеништа и путева на јавним зеленим
површинама као и посипање залеђених улица са
сољу одговорно је правно лице коме је
повјерено вршење послова одржавања јавних
зелених површина.
Посипање улица сољу вршиће се према
следећем приоритету:
-Улица Д.Д.Михајловића,
-Улица вожда Карађорђа Петровића,
-Прикључни пут,
-Улица Милоша Обилића,
-Дио улице цара Душана,
-Дио улице краља Петра I ослободиоца,
-Пролазни пут поред парка, а друге улице
посипаће се по захтјеву овлаштеног органа.
II – ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШIНА
У градском насељу Рудо зелене површине ће се
одржавати према категоријама.

У прву категорију су сврстане површине под
парковима које су најпосјећеније, а у другу
категорију су сврстане зелене површине
дужином улица.
Под
одржавањем
зелених
површина
подразумјевају се следећи радови:
-Чишћење зелених површина од свакодневних
отпадака,
-Кошење и одвожење траве на депонију по
Потреби,
-Орезивање садница по дрворедима и
појединачном засадима,
-Орезивање и прихрањивање украсног биља,
замјену постојећих и постављање нових клупа
у парковима,
-Окопавање и залијевање садница,
-Санирање оштећених стабала од елементарних
непогода.
У току године
радиће се на одржавању
следећих зелених површина:
-Градски парк,
-Парк изнад старог хотела,
-Зелене површине око зграде обданишта и
стамбених објеката на Јаковљевића бријегу,
-Зелени појас поред свих улица .
Послови на чишћењу зелених површина,кошења
и одвожења траве по потреби,орезивања биљака,
окопавање и заливање садница, прихрањивање
садница, замјена парковских клупа и слично
вршиће радници предузећа КП „Услуга“ Рудо.
III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНIХ ПОВРШIНА
У току године вршиће се поправка оштећених
улица, тротоара, плочника, ивичњака и сл.
Процјене о обиму и квалитету ових послова
вршиће надлежни општински орган који ће
посебно уговорити накнаду за извођење радова .
Поред ових поправки радиће се и на одржавању
вертикалне и хоризонталне сигнализације.

IV-

ОДВОЂЕЊЕ АТМОСВЕРСКИХ
ВОДА

Подручје града
покривено је мјешовитом
канализацијом у коју се путем сливних решетки
сливају падавине.
У току 2009. године вршиће се чишћење и одвоз
садржаја
из
постојећих
решетки
и
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сливника.Послове чишћења решетки и сливника
вршиће радници на чишћењу улица.
V – ЈАВНА РАСВЈЕТА
Под јавном расвјетом подразумјевају се у
смислу овог Програма обезбјеђивање расвјете у
градском насељу Рудо као и у појединим
мјесним заједницама .
Послови везани за одржавање јавне расвјете
биће повјерени правном лицу које је изабрано у
складу са Законом о јавним набавкама .
VI – ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ПАНОА ЗА ЈАВНО ОГЛАШАВАЊЕ
ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА У
ОПШТИНИ РУДО И ДЕКОРАЦIЈА
ГРАДСКОГ НАСЕЉА
У току године постављаће се панои са
пригодним натписима за оглашавање значајних
догађаја у општини. Панои и транспаренти
постављаће се на мјеста које одреди надлежни
општински орган а у складу. Текст на паноима и
транспарентима утврдиће Одбор за прославу и
одређивати
текстописца.
Ради
свечаног
обиљежавања празника и других манифестација
вршиће се декорација градског насеља.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
прихода и расхода за обављање комуналних
дјелатности заједничке комуналне потрошње
за 2009. годину
IX – ПРИХОДИ
1. Приходи од комуналне накнаде за
2009.годину
5.000 КМ
2.Планирана средства у буђжету о
пштине за 2009.године
51.000 КМ
-Трошкови јавне расвјете 20.000 КМ
-Трошкови одржавања јавне
расвјете
3.000 КМ
-Одржавање јавних
површина
25.000 КМ
-Трошкови кафилерије
3.000 КМ
УКУПНО:

56.000 КМ

X – РАСХОДIИ
1.Трошкови одржавања јавних
површина
25.000 КМ
2.Трошкови јавне расвјете
20.000 КМ
3.Трошкови одржавања јавне
расвјете
3.000 КМ
4.Трошкови кафилерије
3.000 КМ
5. Зимско чишћење улица и
набавка соли
5.000 КМ

VII – КАФИЛЕРИЈА И ДЕРАТIЗАЦIЈА
УКУПНО:
У току године неопходно је редовно вршити
послове кафилерије , а ове послове ће вршити
даваоц кафилеријских услуга са којим општина
склопи уговор.Послови дератизације вршиће се
по потреби.
VIII – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ПИЈАЦЕ НА МАЛО
Пијацом на мало газдује КП “Услуга“ Рудо.Ово
државно предузеће је дужно одржавати пијацу
на мало у складу са санитарним и другим
прописима укључујући потребан пијачни
инвентар и настрешнице.Средства за одржавање
пијаце на мало ово предузеће обезбјеђује из
дијела накнада за пијачне услуге.

56.000 КМ

За спровођење овог програма надлежно је
Одјељење за привреду и финансије – Одсјек за
просторно уређење, инспекцију и комуналну
полицију .
У циљу реализације Програма а у складу са
Одлуком
о комуналним
дјелатностима,
Начелник општине ће уговорити извршење
свих потребних радова водећи рачуна о
економичности и рационалном трошењу
средстава.
Број:01-023-58/09.
Датум:23.03.09.год.
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С А Д Р Ж А Ј:
01-Одлука о комуналним дјелатностима;
02-Одлука о организацији и функционисању
цивилне заштите на подручју општине Рудо;
03-Одлука о просјечној коначној грађевинској
цијени стамбеног простора;
04-Одлука о утврђивању базне цијене за
обрачун
трошкова
уређења
градског
грађевинског земљишта на подручју општине
Рудо;
05-Одлука о приступању измјени Регулационог
плана „Центар“ и „Росуље“ у Рудом;
06-Одлука о усвајању Омладинске политике
општине Рудо за период 2009-2013. година;
07-Одлука о образовању Управљачког комитета
за омладину;
08-Одлука
о
формирању Комисије
за
сагледавање ситуације у ОДП „Аутодјелови“
Рудо – у стечају;
09-Одлука о образовању Комисије за израду
нацрта одлуке о спровођењу избора за
предсједника и чланова савјета мјесних
заједница;
10-Одлука о финансирању пројекта Удружења
грађана из буџета општине Рудо;
11-Одлука о преносу права власништва;
12-Одлука о преносу права власништва;
13-Одлука о покретању иницијативе о иступању
из чланства Сарајевске регионалне агенције
„СЕРДА“ Д.О.О. Сарајево;
14-Одлука
о
одобравању
средтава
за
финансирање пројеката капиталних улагања у
2009. години;
15-Програм обављања комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње у 2009. години;
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