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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо број: 5/13-пречишћени
текст), на приједлог Комисије за планирање развоја
локалне заједнице, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној 18.04. 2013. године, д о н и ј е л а ј е

На основу члана 34. Статута општуне Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћен текст) и члана 14. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник РС „ број 121/12),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
18.04.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СУФИЦИТА

О Д Л У К У
о усвајању Плана капиталних инвестиција за
2013.годину
Члан 1.

Члан 1.
Остварени суфицит у буџету општине Рудо за
2012.годину у износу од 254.615 КМ распоређује се на
следеће намјене:
1. Износ од 85.960 КМ се распоређује за
реализацију пројеката према Плану капиталних
инвестиција за 2013. годину.
2. Износ од 168.655 КМ остаје нераспоређен.
Члан 2.
Дио нереализованог суфицита из 2010.године од
106.346,10 КМ се распоређује за реализацију пројеката
према Плану капиталних инвестиција за 2013.годину.
Члан 3.
Дио нереализованог суфицита из 2011.године
износи 130.474 КМ се распоређује за реализацију
пројеката према Плану капиталних инвестиција за
2013.годину.
Члан 4.
Задужује се Начелник општине и Одјељење за
привреду и финансије да приликом израде Ребаланса
за 2013.годину, у исти укључе финансијске ефекте
расподјеле средстава из члана 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-022-33/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

Усваја се План капиталних инвестиција на
подручју општине Рудо за 2013.годину које износе
685.560 КМ а чине га следеће инвестиције:
1. Изградња моста Ступчаник....................... 22.000 КМ
2. Реконструкција Крагујевачке улице у
Рудом...........................................................230.000 КМ
3. Изградња паркинга и завршетак асфалтирања улице
12 јули у Рудом....... ....................................22.500 КМ
4. Изградња паркинг окретнице на крају Романијске
улице........................................................... 27.000 КМ
5. Израда Просторног плана општине
Рудо.............................................................. 60.000 КМ
6. Поправка,опремање и привођење намјени брода
„Водени Ћиро“........................................... 21.000 КМ
7. Техничка испитивања Спортске дворане са израдом
планско тех.докум...................................... 40.000 КМ
8. Израда планско-техничке документације за реконстр.
зграде обданишта ...................................... 7.560 КМ
9. Асфалтирање 250 м улице Индустријска у
Рудом............................................................ 50.000 КМ
10. Наставак асфалтирања локалног пута Будимлија Макаљ........................... ............................... 55.000 КМ
11. Наставак асфалтирања локалног пута Г.Ријекагробље............................................................ 17.500 КМ
12. Асфалтирање локалног пута Зминица Кланац......................................................... ..17.500 КМ
13. Асфалтирање локалног пута Соколовићи-Паштан
Брдо............................................................ 17.000 КМ
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14. Адаптација школске зграде у
Мокронозима.................................................22.000 КМ
15. Реконструкција основне школе на Увцу.. 10.000 КМ
16. Инсталирање видео надзора на подручју општине
Рудо............................. ...................................10.000 КМ
17. Изливање у бронзи бисте Милоша
Видаковића.................................................... 15.000 КМ
18. Санација моста у Старом Рудом на путу ка
Златарима............................... ..........................5.000 КМ
19. Израда пропуста и канала-путеви Равне
Њиве,Бјелуговина,Зубањ и Рупавци .............5.000 КМ
20. Копање, насипање и ваљање пута (засеоци
Митровићи-Орашац).....................................15.000 КМ
21. Изградња водовода-група грађана
Гаочићи........................................................... 3.000 КМ
22. Копање бунара,адаптација старе каптаже и израда
нове група грађ.Г.Миоче ................................3.500 КМ
23. Учешће општине у пројектима,израда пројектне
документације, надзор и непредвиђени трошкови
...................................................................... 7.220 КМ
УКУПНО: 682.780 КМ
Члан 2.
Средства
за
финансирање
капиталних
инвестиција из ове Одлуке обезбједиће се из средстава
предвиђених Буџетом општине Рудо за 2013.годину за
капитална улагања у износу од 360.00 КМ и средстава из
суфицита за 2010, 2011 и 2012.годину у износу од 322.780
КМ а што укупно износи 682.780 КМ.
Члан 3.
Уколико по пројектима наведеним у члану 1. ове
одлуке буде остало нераспоређених средстава иста ће се
утрошити на следеће рангиране пројекте са Ранг листе
пројеката који је усвојила Комисија за планирање развоја
локалне заједнице.
Члан 4.
Уколико неки од пројеката са ранг листе
пројеката који је усвојила Комисија за планирање развоја
локалне заједнице буде обезбједио учешће донатора
приоритетно ће се приступити његовој реализацији.
Члан 5.
Пројекти који не буду имали решене имовинскоправне односе и потребну пројектну документацију неће
се реализовати.
Члан 6.
Планиране инвестиција ће реализовати према
динамици наплате прихода а уколико се наплата не
изврши у планираном обиму реализација ће се вршити
према редоследу инвестиција из члана 1. ове Одлуке.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-34/13.
Датум:18.04.2013.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
03................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13пречишћени текст), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 18.04. 2013. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о куповини објеката и опреме „Хладњаче“- Увац
Члан 1.
Општина Рудо ради намирења потраживања по
основу давања кредита за развој, заједно са
Пољопривредном
задругом „Увац- Рудо“ п.о.Рудо,
купује:
1. Објекат пословне зграде у привреди број 1.
Хладњача у Увцу , изграђеним на к.ч. 312/4, пољехладњача у површини од 538 м2 , уписана у Лист
непокретности број 759/1 КО Штрпци, власништво
Хладњаче-Увац д.о.о. Увац;
2. Купују се и основна средства, расхладни
агрегати и остала опрема у објекту Хладњача.
3. Објекат у изградњи пословне зграде у привреди
од 97 м2 лоциран на к.ч. 312/7 и земљиште уз привредну
зграду у површини од 1014 м2;
- к.ч.313/2,звано поље, воћњак 1. класе економско
двориште у површини од 414 м2;
- к.ч.312/6,
звано поље, приступни пут у
површини од 478 м2 са дијелом 2/3.
све уписно у Лист непокретности број 252 КО
Штрпци власништво Иконић Радоша Зорана.
Члан 2.
Купопродајна вредност наведених непокретности
и опреме износи 813.000,00 КМ,
од којих општина Рудо купује дио у вредности од
305.000,00 КМ, односно 37,515% дијела некретнина из
члана 1. Ове одлуке, а што чини дуг који предузеће
Хладњача-Увац д.о.о. Увац има према општини.
Пољопривредна задруга „Увац- Рудо“ п.о.Рудо,
купује дио у вредности од 508.000,00 КМ, односно 62,485
% дијела некренина из члана 1. Ове одлуке.
Висина накнаде за непокретност је утврђена
према извршеној процјени
Зорана Перишића,
дипломираног инжињера архитектуре и основних
средстава по процјени Мира Јеремића, дипломираног
инжињера машинства.
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Члан 3.

-

Средства за куповину дијела непокретности из
члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из средстава Револвинг
фонда за подстицај привредног развоја општине Рудо који
се води код Бобар банке а.д. Бијељина.

-

Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да закључи
уговор о куповини непокретности у складу са овом
одлуком.

обавјештење од Републичког завода за статистику
о разврставању дјелатности,
овјерену фотокопију личне карте директора,
бизнис план који мора да садржи основне податке
о пројекту: предрачунску вриједност, структуру
улагања, анализу тржишта, набавке и продаје,
структуру прихода и расхода за вријеме отплате
кредита,
процјену вриједности објекта хладњаче од
овлаштеног вјештака грађевинске и машинске
струке.
Члан 3.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-36/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

Обезбјеђење кредита биће хипотека над објектом
хладњаче која ће бити накнадно уписана након
одобравања кредита и куповине објекта од стране
Задруге.
Члан 4.
Рок отплате кредита је у једнаким годишњим
ануитетима на период од 8 година са грејс периодом од 2
године које нису урачунате у рок отплате.

04................................................................................................
Члан 5.
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13пречишћени текст), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 18.04. 2013. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању кредита из средстава буџета општине
Рудо Пољопривредној задрузи „Увац - Рудо“ са п.о.
Рудо за подстицај економског развоја

Наведена кредитна средства одобравају се без
камате а у случају неблаговремене отплате кредита
зарачунаваће се и наплаћивати камата на износ дуга од
6% на годишњем нивоу.
Накнада за обраду захтјева кредита је 1% од
одобрених средстава.
Код пласмана средстава по овој одлуци банка не
сноси ризик.
Члан 6.

Члан 1.
Одобравају се кредитна средства из буџета
општине Рудо Пољопривредној задрузи „Увац - Рудо“ са
п.о. Рудо (у даљем тексту: Задруга) за подстицај
економског развоја општине Рудо у износу од 530.000,00
КМ, а на име куповине дијела објекта хладњаче која се
налази на Увцу, општина Рудо.
Члан 2.
Задруга уз захтјев за одобравање средстава дужна
је доставити следећу документацију:
- потврду о регистрацији код надлежног суда и
пореског органа у Републици Српској за
обављање
дјелатности
пољопривредне
производње,
прераде
и
пласмана
пољопривредних
производа
као
основне
дјелатности,
- задружна правила,
- одлуку о кредитном задужењу Задруге,
- одлуку о давању имовине под хипотеку,
- ОП образац,
- рјешење о ЈИБ-у,

“Службени гласник општине Рудо” број 6/13

Задруга је дужна да одобрена средства намјенски
утроши и да иста уредно и на вријеме враћа у складу са
овом одлуком и потписаним уговором.
Члан 7.
Бобар банка ад Бијељина и Задруга закључиће
посебан уговор којим ће се ближе дефинисати узајамни
односи између Бобар банке ад Бијељина и Задруге.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-37/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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Члан 2.
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број 5/13пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 18.04.2013. године, доноси
О Д Л У К У
о додјели на привремено коришћење брода „Водени
Ћиро“

Саставни дио ове Одлуке је Акциони план јачања
социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у
општини Рудо за 2013-2014.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 1.
Општинској развојној агенцији Рудо додјељује се
на привремено коришћење брод „Водени Ћиро“ са
пратећом опремом и пристаништима.
Право привременог коришћења додјељује се без
накнаде.
Члан 2.
Општинска развојна агенција Рудо се задужује да
брод стави у функцију пловидбе и обезбједи његову
експлоатацију и одржавање.
Активности из претходног става Општинска
развојна агенција Рудо ће извршити у сарадњи са
ЈУ“Рудоспорт“ Рудо, а међусобне односе регулисаће
посебним споразумом.
Члан 3.
Начелник општине ће формирати комисију која
ће извршити примопредају брода и опреме.

Број:01-022-39/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

07................................................................................................
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj 5/13пречишћени текст), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 18.04. 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о братимљењу и успостављању сарадње општине Рудо,
Република Српска са градском општином Обреновац,
Република Србија
Члан 1.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-38/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

Општина Рудо, Република Српска успоставља
пријатељске, партнерске односе и сарадњу са градском
општином Обреновац, Република Србија, у циљу
потврђивања добрих суседских, пријатељских и братских
односа, промовисања економског, социјалног и културног
развоја и дугорочног повезивања својих грађана и
институција.
Члан 2.

06................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13пречишћени текст) и члана 115. Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,број
3/13), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 18.04.2013. године, донијела је

Општина Рудо ће потписати повељу о
братимљењу и споразум о успостављању сарадње са
градском општином Обреновац.
Повеља о братимљењу и споразум о сарадњи
потписаће предсједник Скупштине општине Рудо или
лице које он овласти.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о усвајању Акционог плана јачања социјалне заштите
и инклузије дјеце и одраслих у општини Рудо за 20132014.годину
Члан 1.
Усваја се Одлука о усвајању Акционог плана
јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у
општини Рудо за 2013-2014.годину.

“Службени гласник општине Рудо” број 6/13

Братимљење и сарадња општине Рудо и градске
општине Обреновац се успоставља у циљу непосредног
дугорочног повезивања, проширења и унапређења
сарадње у области привреде и економског развоја,
пољопривреде, трговине, туризма, културе, просвјете и
спорта, размјене младих, здравствене заштите, заштите
животне средине, локалне самоуправе и у другим
областима од заједничког интереса, а о сваком
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конкретном облику сарадње закључиће се посебан
споразум.
Члан 4.
Средства за спровођење пројеката од заједничког
интереса обезбједиће се у буџету општине Рудо у складу
са закљученим Споразумом о сарадњи.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-43/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

08................................................................................................
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и
78/11), и члана 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број 5/13-пречишћени текст) и
члана 10 и 11.Статута ЈП Информативни центар Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ 4/11) Скупштина
општине Рудо, у функцији Скупштине ЈП Информативни
центар Рудо, на сједници одржаној дана 18.04.2013.
године, донијела је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР РУДО
Члан 1.
За чланове Надзорног одбора ЈП Информативни
центар Рудо, на мандатни период од четири године,
именују се:
1. Марић Слободан
2. Тодоровић Станика
3. Похара Мухамед
Члан 2.
Досадашњим вршиоцима дужности чланова
Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо престаје
мандат са даном доношења ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

избор и именовање чланова Надзорног одбора ЈП
Информативни центар Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо је спровела поступак по јавном конкурсу у
складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03) и Скупштини општине Рудо
доставила Записник са састанка Комисије са са ранг
листом кандидата.
На достављеној ранг листи најбоље рангирани
кандидати су: Марић Слободан, Тодоровић Станика и
Похара Мухамед.
Комисија за избор и именовање није имала
примједби на проведени поступак од стране Комисије за
избор органа управљања у предузећима и установама чији
је оснивач Скупштина општине Рудо па је у складу са
чланом 44. и 157. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ бр.3/13), предложила
Скупштини да за чланове Надзорног одбора ЈП
Информативни центар Рудо именује предложене
кандидате.
Обзиром да је спроведена процедура по конкурсу
и да су испуњени услови за именовање предложених
кандидата
за
чланове
Надзорног
одбора
ЈП
Информативни центар Рудо како то предвиђа Закон о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03) и
Пословник Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ бр.3/13), то је Скупштина у
складу са чланом 16. Закон о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11)
и чланом 34. Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“, бр.5/13-пречишћени текст) одлучила
како је напред наведено.
Број:01-022-40/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

09................................................................................................
На основу члана 16. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 18.04.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ ДЗ „ДР СТОЈАНА И ЉУБИЦА“ РУДО

О б р а з л о ж е њ е:

Члан 1.

Одлуком Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ бр.3/13) расписан је конкурс за

За чланове Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана
и Љубица“ Рудо, на мандатни период од четири године,
именују се:

“Службени гласник општине Рудо” број 6/13
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1.
2.
3.
4.
5.

Јовановић Мирко
Топаловић Стојанка
Надеждин Данило
Перишић Бојана
Новаковић Драгиша
Члан 2.

Досадашњим вршиоцима дужности чланова
Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо
престаје мандат са даном доношења ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ бр.3/13) расписан је конкурс за
избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др
Стојана и Љубица“ Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо је спровела поступак по јавном конкурсу у
складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03) и Начелнику општине
доставила Записник са састанка Комисије са са ранг
листом кандидата.
На достављеној ранг листи најбоље рангирани
кандидати су: Јовановић Мирко Топаловић Стојанка,
Надеждин Данило, Перишић Бојана и Новаковић
Драгиша.
Начелник општине није имао примједби на
проведени поступак од стране Комисије за избор органа
управљања у предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Рудо па је у складу са чланом 16.
став 3а. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“ бр.68/07 и 109/12), предложио
Скупштини да именује предложене кандидате.
Обзиром да је спроведена процедура по конкурсу
и да су испуњени услови за именовање предложених
кандидата за чланове Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др
Стојана и Љубица“ Рудо како то предвиђа Закон о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03), Закон
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ бр.68/07) и Пословник Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ бр.3/13), то је
Скупштина у складу са чланом 16. Закона о систему
јавних служби и чланом 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.5/13-пречишћени
текст) одлучила како је напред наведено.
Број:01-022-41/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07
и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број 5/13-пречишћени текст),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
18.04..2013. године, донијела је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ „РУДОСПОРТ“
РУДО
Члан 1.
Брадоњић Владимир из Рудог, именује се за
директора ЈУ „Рудоспорт“ Рудо, на период од четири
године.
Досадашњем вршиоцу дужности директора
престаје мандат са даном доношења ове одлуке.
Члан 2.
Именовани ће послове директора обављати без
ограничења овлашћења.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ бр.7/12) расписан је конкурс за
избор и именовање директора ЈУ „Рудоспорт“ Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо је спровела поступак по јавном конкурсу у
складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03) и Скупштини општине Рудо
доставила Записник са састанка Комисије са са ранг
листом кандидата.
На достављеној ранг листи једини рангирани
кандидат је Брадоњић Владимир из Рудог.
Комисија за избор и именовање Скупштине
општине Рудо нема примједби на проведени поступак од
стране Комисије за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо па је у складу са чланом 44. и 157.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ бр.3/13) предложила Скупштини
да за директора ЈУ „Рудоспорт“ Рудо именује Брадоњић
Владимира.
Обзиром да је спроведена процедура по конкурсу
и да су испуњени услови за именовање предложеног
кандидата за директора ЈУ „Рудоспорт“ Рудо како то
предвиђа Закон о министарским, владиним и другим
именовањима („Службени гласник Републике Српске“
бр.41/03), Закон о систему јавних служби („Службени
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гласник Републике Српске“ бр.68/07 и 109/12) и
Пословник Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ бр.3/13), то је Скупштина у
складу са чланом 18. Закона о систему јавних служби и
чланом 34. Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“, бр.5/13-пречишћени текст) одлучила
како је напред наведено.
Број:01-022-42/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

11................................................................................................
На основу члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту („Сл. гласник Републике
Српске“ број 112/06) и члана 34. Статута општине Рудо
(„Сл. гласник Општине Рудо број 05/13- пречишћени
текст) рјешавајући по захтјеву Comsar Energy Hidro d.o.o.
Бања Лука за утврђивање права власништва на
грађевинском земљишту које је потребно за редовну
употребу зграде, Скупштина општине Рудо, на сједници
одржаној дана 18.04.2013. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се право власништва и кориштења на
земљишту за редовну употребу Хотела у Рудом и то к.ч.
460/2 зв. „Трг“ уписана у л.н. 755. КО Рудо, посјед
општине Рудо, у површини од 171 м2 у корист Comsar
Energy Hidro d.o.o. Бања Лука.
2. Comsar Energy Hidro d.o.o. Бања Лука дужан је платити
накнаду за грађевинско земљиште из тачке 1. овог
рјешења и то:
-накнада за додјељено земљиште у износу од 3.420,00 КМ
(Сл. Трихиљадечетиристотинедвадесет КМ) на жиро
рачун буџета општине Рудо бр.5657204300000283 у року
од 8 дана од правоснажности овог рјешења.
-накнаду за уређење градског грађевинског земљишта и
накнаду за природне погодности (једнократну ренту)
дужан је платити у поступку издавања одобрења за
градњу.
3. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, по
правоснажности истог, Републичка управа за геодетске и
имовинско правне послове Подручна јединица Рудо и
Земљишнокњижна канцеларија РГУ ПЈ Вишеград
извршиће упис права располагања и власништва у корист
Comsar Energy Hidro d.o.o. Бања Лука, са дијелом 1/1 уз
истовремено брисање свих извршених уписа на том
земљишту.
Образложење
Comsar Energy Hidro d.o.o. Бања Лука поднио је
захтјев
да се у складу са одредбама
Закона о
грађевинском земљишту утврди право власништва у
његову корист на грађевинском земљишту у државној
својини из тачке 1. диспозитива овог рјешења које служи
као прилазна рампа изграђеном објекту Хотела у Рудом.
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У поступку рјешавања наведеног захтјева
Републичка управа за геодетске и имовинско правне
послове је дана 8.4.2013. године одржала расправу уз
присуство
подносиоца захтјева, в.д. замјеника
правобраниоца РС са сједиштем у Фочи, урбанистичко
грађевинског и геодетског стручњака, којом приликом је
утврђено да је подносилац захтјева уз захтјев приложио
сву потребну документацију, да би се истом могло
удовољити.
У поступку је такође утврђено да је судски
вјештак
грађевинске
струке
извршио
процјену
вриједности наведеног земљишта и о томе сачинио
стручни налаз и утврдио стварну цијену вриједности
земљишта у износу од 20,00 КМ по 1 м2.
Како су у конкретном случају испуњени сви
услови из члана 47. Закона о грађевинском земљишту, то
је исто донешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прпотив
овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може
покренути управни спор подношењем тужбе Окружном
суду у Источном Сарајеву у року од 30 дана по пријему
рјешења. Тужба се подноси непосредно Суду у два
примјерка и таксира се са 200,00 КМ судске таксе.
Број:01-47-5/13
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj
3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној
дана 18.04.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању извјештаја о спровођењу избора за чланове
савјета мјесних заједница
Члан 1.
Усваја се Извјештај о спровођењу избора за
чланове савјета мјесних заједница.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-03-17/13
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

Страна
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13................................................................................................

15................................................................................................

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-пречишћен
текст) и члана 119. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj 3/13),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
18.04.2013.године, донијела је

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj
3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној
дана 18.04.2013.године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о раду Пореске управе РСПодручне јединице Рудо

ЗАКЉУЧАК
о усвајању извјештаја о извршењу Плана капиталних
инвестиција за 2012.годину

Члан 1.

Члан 1.

Усваја се информација о раду Пореске управе РС
- Подручне јединице Рудо за 2012. годину.

Усваја се Извјештај о извршењу
Капиталних инвестиција за 2012.годину.
Члан 2.

Плана

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-41/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-44/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

14................................................................................................

16................................................................................................

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-пречишћен
текст) и члана 119. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj 3/13),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
18.04.2013.године, донијела је

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-пречишћен
текст) и члана 119. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj 3/13),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
18.04.2013.године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о стању у области пословања
Центра за социјални рад Рудо

ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о утрошку средстава из
буџета општине Рудо одобрених удружењима грађана
у 2012. години

Члан 1.

Члан 1.

Усваја се информација о стању у области
пословања Центра за социјални рад Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-43/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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Усваја се информација о утрошку средстава из
буџета општине Рудо одобрених удружењима грађана у
2012. години.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-45/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-пречишћен
текст) и члана 119. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj 3/13),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
18.04.2013.године, донијела је

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-пречишћен
текст) и члана 119. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj 3/13),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
18.04.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о обављању комуналне
дјелатности и стању комуналне инфаструктуре, стању
локалних путева, школских установа и спортских
терена у општини Рудо
Члан 1.
Усваја се информација о обављању комуналне
дјелатности и стању комуналне инфаструктуре, стању
локалних путева, школских установа и спортских терена у
општини Рудо.

о усвајању извјештаја о мониторингу реализације
активности Акционог плана социјалног укључивања у
систем социјалне/дјечије заштите у односу на област
водоснабдијевања у општини Рудо за период
01.01.2011. до 30.06.2012.године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о мониторингу реализације
активности Акционог плана социјалног укључивања у
систем социјалне/дјечије заштите у односу на област
водоснабдијевања у општини Рудо за период 01.01.2011.
до 30.06.2012.године

Члан 2.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-46/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-48/13.
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

18................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-пречишћен
текст) и члана 119. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj 3/13),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
18.04.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о приватном предузетништву
на подручју општине Рудо
Члан 1.
Усваја
се
информација
о
предузетништву на подручју општине Рудо.

приватном

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-47/13
Датум:18.04.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
01................................................................................................
На основу члана 43. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник РС“, број 121/12)
и члана 49. алинеја 5.Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо, број 8/08-пречишћен текст, 9/08,
2/09 и 1/01) ), Начелник општине Рудо,
д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ
Члан1.
Овим правилником утврђују се услови и поступак
за додјелу једнократних новчаних помоћи физичким
лицима, удружењима и фондацијама из буџета општине
Рудо.
Члан 2.
Једнократна новчана помоћ може се одобрити до
300 КМ, за физичка лица и до 2.000,00 КМ ,за удружења
и фондације.
Изузетно, физичким лицима може се одобрити и већи
износ од 300,00 КМ у случају тешке болести.
Члан 3.
Физичка лица морају имати пребивалиште на
подручју општине Рудо, а удружења и фондације да су
регистровани према важећим прописима за реализацију
одређених програма.
Члан 4.
Услови за додјелу новчане помоћи за физичка
лица су :
а) тешка здравствена ситуација (малигна и друга тешка
обољења, инвалидност 80% до 100 %, потреба лијечења
у здравственој установи ван мјеста пребивалишта) и
б) тешка материјална ситуација ( да није порески
обвезник, да нема мјесечна примања по члану
домаћинства, већа од 10 % просјечне нето плате у
Републици Српској, за претходну годину).
Члан 5.
Лица из члана 4. овог правилника дужни су, уз
захтјев за додјелу новчане помоћи, приложити:
- доказе о испуњавању услова за додјелу новчане помоћи
(налаз љекара, односно здравствених установа), доказ о
мјесечним примањима ( чек о висини пензије, потврда о
висини плате), доказ о броју чланова домаћинства (кућна
листа) и друге релевантне доказе.
Члан 6.
Право на новчану помоћ, не могу остварити
корисници сталне новчане помоћи посредством Центра за
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социјални рад, Борачке организације или неке друге
институције,или ако су од тих институција , у току текуће
године добили помоћ , по неком основу.
За евентуално ускраћивање помоћи , по овим
основама , комисија мора прибавити одговарајуће доказе
од наведених субјеката.
Члан 7.
Услови за додјелу новчаних помоћи удружењима
и фондацијама су:
а)
активности у области хуманитарне,
социјалне,
здравствене, едукативне и друге помоћи,
б) активности на превенцији инвалидности и помоћи
инвалидима,
в) активности на унапређењу демократизације и
стандарда у области културе, образовања, физичке
културе, заштите животне средине и
г) друге активности на промоцији и популаризацији
цивилног друштва.
Члан 8.
Правна лица , дужна
помоћ , приложити доказе
додјелу новчане помоћи ,
пројекат и другу релевантну
рачуна , ЈИБ )

су , уз захтјев за новчану
о испуњавању услова за
одговарајући програм и
документацију(број жиро-

Члан 9.
Физичка лица-подносиоци захтјева, за додјелу
новчане помоћи, дужни су навести тачну адресу, ЈМБ,
број текућег односно жиро рачуна.
Члан 10.
Приједлог за додјелу новчаних помоћи утврђује
комисија ,која се састоји од четири члана и исту именује
Начелник општине.
Рад у овој комисији , обавља се без накнаде.
Административно-техничке послове за комисију,
обавља стручна служба Скупштине општине и Начелника
општине.
Члан 11.
Комисија ће редовно одржавати састанке ,једном
мјесечно (на крају текућег мјесеца) а по потреби и чешће.
Комисија рангира захтјеве , у складу са
одредбама овог правилника , израђује предлог рјешења о
одобравању новчане помоћи и доставља га Начелнику
општине , који доноси коначно рјешење о додјели
помоћи.
Рјешење о додјели помоћи , нема карактер
управног акта.
Члан 12.
Одобрена средства уплаћују се на текући рачун за
физичка лица, а на жиро рачун за удружења и фондације.
О донијетим рјешењима и извршеним исплатама,
води се посебна евиденција .
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Члан13.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о расподјели средстава из буџетске
резерве(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/09 и
2/10).
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу , наредног дана ,од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:02-020-7/13
Датум:04.02.2013.године

НАЧЕЛНИК
Рајак Рато, дипл.инж.арх.с.р.

02................................................................................................
На основу члана 47. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ бр. 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10), члана 1.
став 2. Правилника о поступку директног споразума (
Службени гласник БиХ бр.53/06 и 20/09) и члана
49.Статута опстине Рудо (Службени гласник општине
Рудо бр.8/08-пречишћен текст, 9/08, 2/09 и 1/01) Начелник
општине доноси:
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Опште одредбе
Овим правилником дефинишу се услови за
примјену директног споразума, принципи додјеле
директног споразума, основе припреме и вођења поступка
директног споразума, као и закључивање директног
споразума.
Директни споразум је поступак, у којем уговорни
орган тражи приједлог цијене или понуде од једног или
више добављача, пружаоца услуга или извођача радова и
преговара или прихвата ту цијену, као услов за коначан
споразум.
Члан 2.
Услови за примјену поступка директног споразума
Поступак директног споразума се примјењује на
набавку роба, услуга или радова чија је вриједност
процијењена од стране општине Рудо (у даљем тексту :
Уговорни орган) на износ једнак или мањи од 6.000,00
КМ.
Укупна годишња вриједност свих набавки путем
директног споразума не смије прећи 10% укупног
годишњег буџета за набавке општине Рудо.
Начелник општине може именовати комисију или
овластити друго лице, запослено у општини Рудо за
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провођење поступака јавне набавке путем директног
споразума.
Члан 3.
Принципи додјеле директног споразума
Уговорни
орган,
приликом
провођењења
директног споразума, мора се придржавати следецих
принципа из Закона:
-Законитости
-Ефикасности
-Конкурентности
-Недискриминације
-Транспарентности
Уговорни орган мора бити у могућности да докаже
да су принципи јавних набавки задовољени у конкретном
поступку директног споразума.
Члан 4.
Припрема поступка
Поступак припреме директног споразума, почиње
доношењем одлуке Начелника општине о набавци
конкретне робе, вршењу услуга или радова.
Процјена врједности набавке може се базирати на
вриједности ранијих сличних набавки, увидом у каталоге
понуђача, испитивањем тржишта или кориштењем
искуства уговорних органа из окружења, с тим да
процјена врједности набавке мора бити важећа, у
тренутку кад уговорни орган затражи понуду од
конкретног добављача.
Члан 5.
Провођење поступка директног споразума
Поступак директног споразума може се провести
на два начина:
Прихватањем рачуна или другог основа за
плаћање од стране понуђача, за набавке чија вриједност
износи 500,00 КМ или мање, директни споразум се сматра
закљученим уз прилагање одговарајуће документације
(рачун добављача).
Уговором у писаној форми или наруџбеницом
Уговорног органа уз провођење поступка набавке путем
директног споразума, ако је вриједност набавке већа од
500,00 КМ.
Члан 6.
Комисија за јавне набавке, или друго овлаштено
лице проводи поступак набавке директним споразумом
путем Уговора у писменој форми на следећи начин:
Предсједник комисије или друго овлашћено лице
ће прво испитати тржиште, односно обавиће више
телефонских разговора са понуђачима са свог подручија,
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а по потреби испитаће тржиште и у ширем окружењу
употребом интернета или кориштењем искустава других
уговорних органа из окружења, о чему ће по могућности
сачинити службену забиљешку или прибавити друге
доказе.
Након тога
комисија или други овлаштени
запослени радник бира једног понуђача, којем може
писменим или усменим путем, непосредно или
телефоном, тражити да достави понуду.
Након пријема понуде која је тражена или коју је
добављач сам упутио, комисија за јавне набавке или
овлашћено лице ће, на затвореном састанку, извршити
оцјену понуде и дати препоруку Начелнику општине да
закључи Уговор о директном споразуму.
Уговорни орган ће на основу препоруке донијети
одлуку о директном споразуму и датуму закључења
Уговора о директном споразуму и доставити Комисији
или задуженој служби.

на конто 511416 – Издаци за инвестиционо одржавање
пловних возила – Водени Ћиро (15.000,00 КМ).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за буџет.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:02-403-1-12/13
Датум:14.03.2013.године

НАЧЕЛНИК
Рајак Рато, дипл.инж.арх.с.р.

04................................................................................................
Члан 7.
Право приговора
У поступку директног споразума добављач има
право приговора, а жалба није допуштена.
Члан 8.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 49. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ број: 8/08 пречишћени текст 9/08,
2/09 и 1/11) Начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника

Прелазне и завршне одредбе
Члан 1.
Ступањем на снагу овог правилника,престаје да
важи Правилник о поступку директног споразумјевања са
појединачним добављачем, даваоцем услуга и извођачем
радова број:02-404-402/09 од 20.03.2009.године.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-020-26/13
Датум:01.04.2013.године

Одобрава
се
реалокација
средстава
Средњошколском центру „Рудо“ Рудо, за мјесец март
2013. године (организациони код 0 815 075), у износу од
1.110,00 КМ, са конта 412214 – Расходи по основу
утрошка угља (1.110,00 КМ) на конто 411211 – Расходи за
накнаду превоза са посла и на посао (982,00 КМ) и на
конто 412725 – Расходи за услуге колективног осигурања
радника (128,00 КМ).
Члан 2.

НАЧЕЛНИК
Рајак Рато, дипл.инж.арх.с.р.

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за буџет.

03................................................................................................
Члан 3.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 49. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ број: 8/08 пречишћени текст 9/08,
2/09 и 1/11) Начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Општинској
административној служби Рудо, за мјесец март 2013.
године (организациони код 0 080 0130), у износу од
15.000,00 КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката

“Службени гласник општине Рудо” број 6/13

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:02-403-1-13/13
Датум:18.03.2013.године

НАЧЕЛНИК
Рајак Рато, дипл.инж.арх.с.р.

5................................................................................................
На основу члана члана 2. Одлуке о висини
накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („ Службени гласник
Републике Српске“ број 45/10), члана 4. Одлуке о
расписивању и провођењу редовних избора за чланове
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савјета мјесних заједница на подручју општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број: 3/13) и члана
49. и 67. став 2. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ број: 5/13 – Пречишћени текст ),
Начелник општине Рудо, донио је
ОДЛУКУ
о висини накнаде за рад чланова Општинске изборне
комисије
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде
члановима Општинске изборне комисије Рудо, за
провођење избора за чланове савјета мјесних заједница на
подручју општине Рудо.

1.
2.
3.
4.
5.

Драгутиновић Драгиша-предсједник
Топаловић Гојко-члан
Топаловић Милован-члан
Јовановић Мирко-члан
Никитовић Игор-члан
Члан 2.

Задатак Комисије је да спроводе процедуру по
Јавном конкурсу за избор и именовање чланова Надзорног
одбора КП „Услуга“ а.д. Рудо број 02-111-4/13 од
26.02.2013. године и утврди ранг листу кандидата.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 2.
Члановима Општинске изборне комисије Рудо у
изборном периоду одређује се мјесечна накнада у висини
исплаћеног паушала одборника у Скупштини општине
Рудо односно 320,00 КМ.
Изборним периодом подразумјева се вријеме од
дана расписивања избора у мјесним заједницама до дана
потврђивања резултата и то од 07.02.2013. до 06.04.2013.
године.
Члан 3.
Исплату накнаде из члана 2. ове одлуке извршиће
се из средстава буџета општине за 2013. годину.

Број:02-020-22/13
Датум:18.03.2013.године

НАЧЕЛНИК
Рајак Рато, дипл.инж.арх.с.р.

07................................................................................................
На основу члана члана 13. Одлуке о оснивању
акционарског друштва-Комунално предузеће „Услуга“
Рудо („ Службени гласник општине Рудо“ број 8/12) и
члана 30. Статута Комуналног предузећа „Услуга“ а.д.
Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 8/12 ),
Скупштина акционара коју представља Начелник
општине Рудо, дана 19.03.2013. године, донио је

Члан 4.
ОДЛУКУ
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:02-403-4/13
Датум:02.04.2013.године

о измјени Одлуке о именовању Комисије за спровођење
конкурса и утврђивање ранг листе кандидата за Надзорни
одбор КП „Услуга“ а.д. Рудо

НАЧЕЛНИК
Рајак Рато, дипл.инж.арх.с.р.

06................................................................................................
На основу члана члана 13. Одлуке о оснивању
акционарског друштва-Комунално предузеће „Услуга“
Рудо („ Службени гласник општине Рудо“ број 8/12) и
члана 30. Статута Комуналног предузећа „Услуга“ а.д.
Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 8/12 ),
Скупштина акционара коју представља Начелник
општине Рудо, донио је
ОДЛУКУ
о именовању Комисије за спровођење конкурса и
утврђивање ранг листе кандидата за Надзорни одбор КП
„Услуга“ а.д. Рудо

Члан 1.
У Одлуци именовању Комисије за спровођење
конкурса и утврђивање ранг листе кандидата за Надзорни
одбор КП „Услуга“ а.д. Рудо, број:02-020-22/13 од
18.03.2013. године, у члану 1. став 1. тачка 3. мијења се и
гласи „Топаловић Милун-члан“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-020-22-1/13
Датум:19.03.2013.године

НАЧЕЛНИК
Рајак Рато, дипл.инж.арх.с.р.

Члан 1.
Именује се Комисије за спровођење конкурса и
утврђивање ранг листе кандидата за Надзорни одбор КП
„Услуга“ а.д. Рудо у саставу:

“Службени гласник општине Рудо” број 6/13
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САДРЖАЈ:
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО
Одлука о расподјели суфицита
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција за 2013. Годину
Одлука о куповини објеката и опреме „Хладњаче“-Увац
Одлука о одобравању кредита из средстава буџета општине Рудо Пољопривредној задрузи „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо
за подстицај економског развоја
5. Одлука о додјели на привремено коришћење брода „Водени Ћиро“
6. Одлука о усвајању Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дијеце и одраслих у општини Рудо за
2013-2014. годину
7. Одлука о братимљењу и успостављању сарадње општине Рудо, Р. Српска са градском општином Обреновац,
Република Србија
8. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо
9. Одлука о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо
10. Одлука о именовању директора ЈУ „Рудоспорт“ Рудо
11. Рјешење
12. Закључак о усвајању извјештаја о спровођењу избора за чланове савјета мјесних заједница
13. Закључак о усвајању информације о раду Пореске управе РС- Подручне јединице Рудо
14. Закључак о усвајању информације о стању у области пословања Центра за социјални рад Рудо
15. Закључак о усвајању извјештаја о извршењу Плана Капиталних инвестиција за 2012
16. Закључак о усвајању информације о утрошку средстава из буџета општине Рудо одобрених удружењима грађана у
2012. години
17. Закључак о усвајању информације о обављању комуналне дјелатности и стању комуналне инфраструктуре, стању
локалних путева, школских установа и спортских терена у општини Рудо
18. Закључак о усвајању информације о приватном предузетништву на подручју општине Рудо
19. Закључак о усвајању извјештаја о мониторингу реализације активности Акционог плана социјалног укључевања у
систем социјалне/дјечије заштите у удносу на област водоснабдијевања у општини Рудо за период 01.01.2011.до
30.06.2012. године
1.
2.
3.
4.

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Правилник о додјели новчане помоћи
Правилник о поступку директног споразума
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о виснини накнаде за рад чланова општинске изборне комисије
Одлука о именовању комисије за спровођење конкурса и утврђивање ранг листе кандидата за Надзорни одбор
КП“Услуга“а.д. Рудо
Одлука о измјени Одлуке о именовању комисије за спровођење конкурса и утврђивање ранг листе кандидата за
Надзорни одбор КП“Услуга“а.д. Рудо
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