СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XVII

Рудо, 13. јун 2013.године

Број 9

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

в) занатства..................................................15 КМ
г) остале услуге.............................................15 КМ.“.

01................................................................................................
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. и 24. Закона о
административним
таксама
(„Службени
гласник
Републике Српске“ број: 100/11 и 103/11) и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ број: 5/13-пречишћени текст), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 12.06.2013.године,
доноси

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о општинским
административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним
таксама („Службени гласник општине Рудо“ број:14/11,
1/12 и 5/12), члан 16 . мијења се и гласи:
„Списи и радње у поступцима који се воде по службеној
дужности, као и поступцима пo захтјеву за остваривања
права на подстицаје у пољопривреди (општинске и
републичке), ослобођени су плаћања таксе.“.
Послије става 1. додаје се нови став 2., који гласи:
„Такса се не плаћа приликом подношења притужби од
стране грађана.“.
Члан 2.
У члану 18. став 1, тарифни број 1. брише се.
Досадашњи тарифни број 2. до 13. постаје
тарифни број 1. до 12.
Члан 3.
У члану 18. став 1, у досадашњем тарифном
броју 8. тачка 12. брише се, а остале тачке се помјерају.
Досадашња тачка 13. мијења се и гласи:
„12. Доношење рјешења о обављању дјелатности ван
пословног простора у области:
а) трговине:
- тезге...........................................................20 КМ
- продаја кокица, сладоледа и сл..............10 КМ
б) угоститељства:
- шатор........................................................100 КМ
- остали угоститељи.....................................20 КМ

Број:01-022-48/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

02................................................................................................
На основу члана 10. Закона о накнадама за
коришћење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије („Службени гласник Републике
Српске“,број: 85/03,75/10 и 78/11) члана 34.Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број
5/13-пречишћени текст, ), а у складу са чланом 115.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број 3/13-), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 12.06.2013. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о условима за одобравање кредита из
средстава буџета општине Рудо за подстицај
економског развоја
Члан 1.
У Одлуци о условима за одобравање кредита из
средстава буџета општине Рудо за подстицај економског
развоја („Службени гласник општине Рудо“ број 1/12), у
члану 12. у другом ставу иза ријечи „Рудо“ ставља се
зарез и додају рјечи „ осим у случају предвиђеним чланом
15. став 2. одлуке“.
Члан 2.
У члану 15. додаје се нови став који гласи:
„ Изузетно Скупштина општине Рудо, може
појединачном одлуком одобрити додјелу кредита мимо
критерија утврђених овом одлуком, у случејевима када
оцјени да се ради о пројектима о посебног значаја за
развој општине.“
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Члан 3.

-

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

-

Број:01-022-54/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

03................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13пречишћени текст) и члана 15.став 2. Одлуке о условима
за одобравање кредита из средстава буџета општине Рудо
за подстицај економског развоја, Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 12.06. 2013. године,
доноси

-

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.

Обезбјеђење кредита биће хипотека над дијелом
купљене некретнине и опреме из члана 1. ове Одлуке која
ће бити накнадно уписана након одобравања кредита и
куповине некретнине.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о одобравању кредита из средстава буџета општине
Рудо Пољопривредној задрузи „Увац - Рудо“ са п.о.
Рудо за подстицај економског развоја
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 680.000,00
КМ.
Одобрена кредитна средства утрошиће се
намјенски за:
- Куповину дијела објекта и опреме хладњаче
која се налази на Увцу, као и дијелу осталих
некретнина које служе редовној употреби
хладњаче и предмет су купопродаје, а које се
налазе на Увцу, општина Рудо износ од
530.000,00 КМ.
- Откуп малине износ од 150.000,00 КМ.

Рок отплате кредита одређује се у зависности од
намјене одобрених средстава, и то:
- За износ од 530.000,00 КМ одобрен на име
куповине дијела објекта хладњаче је у једнаким
годишњим ануитетима на период од 8 година са грејс
периодом од 2 године које нису урачунате у рок отплате.
- За износ од 150.000,00 КМ одобрен на име откупа
малине је у једном ануитету у року од 3 мјесеца.
Члан 5.
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.
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 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,

Члан 7.
Нова банка а.д.Бања Лука и Задруга закључиће
посебан уговор којим ће се ближе дефинисати узајамни
односи између Нове банке а.д. Бања Лука и Задруге.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о одобравању кредита из средстава буџета
општине Рудо Пољопривредној задрузи „Увац - Рудо“ са
п.о. Рудо за подстицај економског развоја („Службени
гласник општине Рудо“ број 6/13).

„Службени гласник општине Рудо” број 9/13

13.06.2013.

2

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-55/13.
Датум:12.06.2013.године

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о куповини објеката и опреме
„Хладњаче“- Увац
Члан 1.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

04................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
12.06.2013. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О повлачењу дијела средстава из Револвинг фонда

У Одлуци о куповини објеката и опреме
„Хладњаче“ Увац („Службени гласник општине Рудо“
број 4/13) у члану 3. ријечи „који се води код Бобар банке
а.д. Бијељина“ бришу се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-56/13.
Датум:12.06.2013.године

Члан 1.
Повлачи се дио средстава из Револвинг фонда
општине Рудо који се води код Бобар банке а.д. Бијељина
у износу од 600.00,00 КМ.
Средства из предходног става банка ће пребацити
на рачун буџета општине Рудо одмах након ступања на
снагу ове одлуке, а даље располагање овим средствима
одредиће Скупштина општине Рудо својим одлукама у
складу са важећим прописима који уређују ову област.
Осталим расположивим средстава у Револвинг
фонду код Бобар банке а.д. Бјељина наставиће се
кредитно подстицање економског развоја општине Рудо у
складу са Одлуком Скупштине општине Рудо о условима
за одобравање кредита из средстава буџета општине Рудо
за подстицај економског развоја општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо 1/12) и Уговором о
пружању банкарских услуга за сервисирање кредитних
средстава за подстицај економског развоја општине Рудо
од 11.09.2012.године.
Члан 2.
Задужује се Начелник општине да предузме све
радње у циљу реализације ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-45/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

05................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13пречишћени текст), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 12.06. 2013. године, д о н о с и

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

06................................................................................................
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“, број: 5/13пречишћени текст) и Одлуке о образовању, организацији,
пословима и начину финансирања мјесних заједница на
подручју општине Рудо („ Службени гласник општине
Рудо“ број: 4/13), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 12.06. 2013.године, д о н и ј е л а је
ОДЛУКУ
о висини накнаде за обављање дужности предсједника
савјета мјесне заједнице
Члан1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за
обављање дужности предсједника савјета мјесних
заједница образованих на подручју општине Рудо и начин
исплате.
Члан 2.
Предсједницима
савјета мјесних заједница
образованих на подручју општине Рудо, за свој рад, према
планираним средствима у буџету општине Рудо, утврђује
се накнада у нето износу од 150,00 КМ, мјесечно.
Члан 3.
Исплата накнаде врши се по истеку мјесеца за
који је остварено наведено право.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-49/13.
Датум:12.06.2013.године

„Службени гласник општине Рудо” број 9/13

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.
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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“, бр.5/13-пречишћени
текст), и члана 115. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“број: 3/13),
Скупштина општине Рудо на својој сједници одржаној
дана 12.06.2013. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о пријему приправника у Општинску
административну службу Рудо у 2013.години
Члан 1.
У Општинску административну службу Рудо у
2013.години, примиће се осам приправника, ради
обављања приправничког стажа и то: три приправника са
високом стручном спремом и пет приправника са
средњом стручном спремом, по следећим образовним
профилима:
Висока стручна спрема:
1.Дипломирани
економиста................................................1 извршилац
2.Дипломирани
правник......................................................1 извршилац
3. Менаџер у пословно-цивилној
безбједности.................1 извршилац
Средња стручна спрема:
1. ССС- IV степен...........................4 извршиоца
2. ССС- III степен...........................1 извршилац
Члан 2.
Приправником са високом стручном спремом
сматра се лице које након завршетка студија на високо
школској установи први пут заснива радни однос у том
степену школске спреме.Приправником са средњом
стручном спремом сматра се лице које након завршетка
средње школе први пут заснива радни однос у том
степену школске спреме.
Приправнички стаж за лица са завршеном
високом стручном спремом траје годину дана, а са
завршеном средњом стручном спремом шест мјесеци.
Приправник нема статус службеника.
Члан 3.
Поступак пријема приправника из члана 1. Ове
одлуке, обавиће се по предходно проведеном конкурсу и
поступку који проводи Комисија за пријем приправника у
Општинску административну службу Рудо.
Члан 4.
Кандидати коју су благовремено поднијели
пријаву на конкурс и који испуњавају услове конкурса,
оцјењиваће се и рангирати по следећим критеријима:

1.

Вријеме од завршетка студија односно
средње школе (датум стицања дипломе), које
је кандидат провео као незапослено лице и то:
-до 1 године .............................................1 бод,
-од 1 године и 1 дан до 2 године............2 бода,
-од 2 године и 1 дан до 3 године............3 бода,
-од 3 године и 1 дан до 4 године............4 бода,
-преко 4 године....................................5 бодова.

2.

Просјек оцјена у току школовања
За кандидате са високом стручном спремом:
-до 7,00 .....................................................1 бод,
-од 7,01 до 8,00.........................................2 бода,
-од 8,01 до 9,00.........................................3 бода,
-од 9,01 до 10,00.......................................4 бода.
За кандидате са средњом стручном спремом:
-до 3,00.....................................................1 бод
-од 3,01 до 4,00........................................2 бода
-од 4,01 до 4,50........................................3 бода
-преко 4,50...............................................4 бода

3. Кандидат-дијете погинулог борца..........2 бода.
4. Оцјена чланова Комисије од 1 до 3 бода.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Рудо“.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука о именовању Комисије за пријем приправника
број:01-022-31/12 од 26.04.2012.године.
Број:01-022-52/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

08................................................................................................
На основу члана 34. и 43. Статута општине
Рудо(„Службени гласник општине Рудо“, бр.5/13пречишћени текст), и члана 115. Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“број:
3/13), Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 12.06.2013. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о именовању чланова Комисије за пријем
приправника у Општинску административну службу
Рудо у 2013.години
Члан 1.
У Комисију за пријем приправника у Општинску
административну службу Рудо у 2013.години, именују се:
1. Јовановић Драган, предсједник
2. Никитовић Игор, члан
3. Драгутиновић Драгиша, члан
4. Арсић Илија, члан
5. Миковић Слободан,члан
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Члан 2.

-

Задатак Комисије је спровођење поступка
пријема приправника у Општинску административну
службу
Рудо
који
подразумјева:
утврђивање
благовремености подношења пријаве, отварање и
прегледање благовремених пријава, утврђивање да ли је
пријава потпуна и контролу испуњености услова
конкурса, интервју са кандидатима који испуњавају све
услове конкурса, утврђивање редослиједа кандидата на
основу критерија утврђених
Одлуком о пријему
приправника
у
Општинску
административну
и
достављање истог Начелнику општине на одлучивање.

-

Члан 3.

-

Ова Одлука Ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Рудо“.

-

-

-

Број:01-022-53/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

-

09................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број 5/13Пречишћени текст), а у складу са чланом 26. Закона о
попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини
2013. године („Службени гласник БиХ“
број:10/12 и 18/13) и члана 7. Став 1. Закона о
организацији и спровођењу
пописа становништва ,
домаћинстава и станова 2013. године у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“ број:
70/12 и 39/13), Скупштине општине
Рудо, дана
12.06.2013. године, доноси

-

-

врши избор и именовање инструктора и
пописивача на подручју општине;
обавјештава становништво о значају пописа,
начину и времену његовог спровођења, о
правима и дужностима грађана и начину
извршавања обавеза у попису;
брине о правилној примјени методолошких и
организационих упутстава;
преузима штампани пописни материјал и
дијели га инструкторима, који га даље
дистрибуирају пописивачима;
осигуравају просторије и услове за
спровођење обуке општинских инструктора и
пописивача;
проводи надзор над радом инструктора и
осталих учесника у Попису;
издаје прописана овлашћења за рад
учесницима у Попису;
предузима мјере које гарантују комплетан
обухват јединице Пописа;
преузима пописни материјал од инструктора
организују и контролишу обухват и квалитет
пописног материјала;
обезбеђује складиштење пописног материјала
уз испуњење прописаних безбједоносних
мјера и услова одређених Законом о заштити
личних података;
организује
превоз
и
правовремено
достављање пописног материјала на мјесто
уноса;
припрема обрачун трошкова насталих за
припрему и спровођење Пописа у складу са
инструкцијама.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о формирању пописне комисије општине Рудо за попис
становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013.
године

За свој рад Пописна комисија одговара
Републичком заводу за статистику Републике Српске.
Пописна комисија по завршетку послова из члана
2. ове Одлуке подноси Извјештај о раду одговорној
институцији
из претходног става, најкасније до
31.10.2013. године.

Члан 1.

Члан 4.

Овом одлуком формира се Пописна комисија
Општине Рудо за попис становништва, домаћинстава и
станова у Босни и Херцеговини 2013. године.

Средства за финансирање рада Пописне комисије
локалне самоуправе обезбеђују се у складу са Законом.

У састав комисије именују се :
1. Зоран Топаловић, запослен у Служби за
геодетске и имовинско-правне послове и
катастар- предсједник
2. Енвер Шеро, именовано лице-члан
3. Живорад Кастратовић, именовано лице-члан
4. Игор Никитовић, именовано лице-члан
Члан 2.
Пописна комисија општине Рудо обавља следеће
послове:
- руководи припремама, организовањем и
спровођењем пописа на територији општине;

Члан 5.
Мандат (период рада) чланова Пописне комисије
локалне самоуправе траје до окончања пописа.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-50/13.
Датум:12.06.2013.године
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Скупштине општине Рудо
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13), а у складу
са Закључком о кредитима за подстицај развоја
(„Службени гласник општине Рудо“ број 8/13),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
12.06.2013. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О именовању чланова Комисије за преиспитивање
Додјеле општинских развојних кредита

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање
директора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо,
Члан 2.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо ће извршити поступак избора, укључујући
преглед приспјелих пријава, обављање интервјуа, оцјену и
предлагање кандидата за избор и именовање.
Члан 3.

Члан 1.
Именује се Комисија за преиспитивање додјеле
општинских развојних кредита у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Љубојевић Ненад, предсједник
Топаловић Милун, члан
Чемерчић Новица, члан
Ракић Раденко, члан
Никитовић Игор, члан

Члан 2.
Задатак Комисије је:
- преиспитивање рада свих Комисија за
расподјелу
општинских
развојних
кредита
од
2005.године,
- преиспитивање рада кредитних одбора,
- да размотри уговоре са банкама како би се
утврдиле евентуалне неправилности у раду и кршење
скупштинских одлука о расподјели кредита да би се према
одговорнима предузеле одговарајуће мјере,
- да припреми приједлог измјена и допуна
скупштинске одлуке о условима за одобравање кредита
из средстава буџета општине за подстицај економског
развоја са циљем уградње одрдаба о сукобу интереса
приликом додјеле кредита за подстицај економског
развоја.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-51/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

11................................................................................................
На основу члана 18 Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07), и члана 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ број: 5/13-Пречишћени текст),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
12.06.2013.године, донијела је
ОДЛУКУ
o расписивању јавног конкурса за избор и именовање
директора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“
Рудо

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном
гласнику Републике Српске “, дневном листу „Глас
Српске“и Телевизији Рудо.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ".
Број:01-022-59/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

12................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
("Службени гласник општине Рудо" број 5/13пречишћени текст) и члана 5 Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(Службени гласник РС бр.25/12), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 12.06.2013.године,
доноси
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непокретности
Члан 1.
Доноси се Одлука да се путем усменог јавног
надметања - лицитацијом изврши продаја некретнина
означених са к.ч. 491/41 зв."Жељезничка пруга" у
површини 575 м2 и к.ч. 491/39 зв "Зграда" у површини од
189 м2 уписаних у пл.181 КО Стрмица на име општине
Рудо.
Члан 2.
Почетна продајна цијена непокретности из члана
1 ове Одлуке одређена је по тржишној вриједности и
износи 5.038,00 КМ.за парцеле означене са к.ч.бр.491/41 и
к.ч. 491/39 491/39 са грађевинским материјалом (каменом)
који се налази на истим.
Члан 3.
Поступак лицитације спровешће Комисија за
продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо
. 01-022-154/12 од 05.12.2012.год.у складу са одредбама
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима Републике Српске и јединица локалне
самоуправе (Службени гласник РС бр.25/12).

„Службени гласник општине Рудо” број 9/13

13.06.2013.

6

Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-022-60/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

13................................................................................................
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске,” број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо”, број:
5/13-пречишћени текст), а након разматрања Информације
о Производно-финансијском плану ШГ „Панос“ Вишеград
за 2013. годину и стању шума на територији општине Рудо,
број: 01-504/13 од 21.03.2013. године, Скупштина општине
Рудо на 6. сједници одржаној дана 12.06. 2013. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о покретању иницијативе за издвајање ШУ „Рудо“ из
ШГ “Панос“ Вишеград и формирање ШГ“Рудо“
Члан 1.
Скупштина општине Рудо покреће иницијативу
за издвајање ШУ „Рудо“ из ШГ „Панос“ Вишеград и
формирање ШГ „Рудо“ као организационе јединице у
оквиру ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац.
Члан 2.
Скупштина општине Рудо сматра да је неопходно
извршити статусне промјене у складу са покренутом
иницијативом наведеној у члану 1. ове Одлуке, а у циљу
одрживог и рационалног управљања и газдовања шумама,
шумским земљиштем и другим потенцијалима шума на
подручју општине Рудо.
За организовање самосталног ШГ „Рудо“ постоје
сви услови и претпоставке утврђени Законом о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“број 75/08 ).
Потврда наведеног из става 2.овог члана
садржана је у чињеници да је ШГ „Рудо“ било
регистровано од 1994.год. до 2006. године у складу са
тада важећим Законом о шумама и да је успјешно
пословало у границама ШПП.
Члан 3.
Ова Одлука доставиће се Влади Републике
Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.
Соколац и ШГ „Панос“ Вишеград, на даљи поступак.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-47/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

14................................................................................................
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), разматрајући Извјештај о извршењу буџета
општине Рудо за период 01.01.-31.03.2013.године,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
12.06.2013.године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине
Рудо за период 01.01.2013-31.03.2013. године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине
Рудо за период 01.01.2013-31.03.2013.године.
Члан 2.
Овај одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-46/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

15................................................................................................
На основу члана 43. Закона о уређењу простора и
грађењу (Сл. гласник Р.С. број:40/13), члана 34. Статута
општине Рудо (Сл. гласник Општине Рудо“ бр8/08пречишћен текст 9/08, 2/09 и 1/11 ), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 12.06.2013. године,
доноси
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о именовању Савјета за израду
Просторног плана општине Рудо
Члан 1.
У Одлуци о именовању Савјета за израду
Просторног плана општине Рудо (СЛ.гласник општине
Рудо, бр:5/12), члан 2. мијења се и гласи:
У Савјет за израду Плана именују се:
1. Павловић Драган , проф.- предсједник Савјета,
2. Јовановић Драган, дипл.инг.пољо.- замјеник,
3. Рајак Рато, дипл. инг.арх – члан,
4. Бореновић Биљана, дипл. инг. арх. -члан,
5. Ћиковић Љиљана ,спец.струк.инг. грађ. – члан,
6. Нешковић Мирослав, дипл. инг. грађ. – члан,
7. Остојић Анђа, дипл.прав.- члан
8. Перишић Татјана, инг. геод. – члан,
9. Стикић Драган, дипл. ецц.- члан,
10. Станишић Борис, дипл.инг.шумар.- члан,
11. Јовановић Драгана, дипл.инг.пољопр.-члан,
12. Ивановић Видосав,дипл.инг.маш.-професор- члан,
13. Божовић Предраг,инг.телеком. – члан
14. Пријовић Нинослав дипл.менаг.-члан,
15. Стикић Раде, електро. инг.-члан.
16. Кастратовић Бранко,инг. грађ.-члан
17. Миковић Слободан, инг. грађ.- члан
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“
Број:01-022-57/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-51/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

16............................................................................................
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-пречишени текст), на сједници одржаној дана
12.06..2013. године, донијела је

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
12.06.2013.године, донијела је

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне помоћи

ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о стању у области
пољопривреде на територији општине Рудо

Члан 1.
Oдобрава се једнократна помоћ Тодоровић
Милораду, расељеном лицу из Мрсова, у износу до 2.500
КМ за куповину одговарајућег плаца за решавање његовог
стамбеног питања изградњом породичне куће.
Одобрена средства исплатиће се са ставке „текуће
помоћи избјеглим и расељеним лицима“ конто број
416123, а реализоваће се уплатом на жиро рачун продавца
уз презентован купопродајни уговор од стране купца
Тодоровић Милорада.
Члан 2.
Овај одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-022-58/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

17................................................................................................
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
12.06.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању План учешћа спортиста на 50. МОСИ

Члан 1.
Усваја се информација о стању у области
пољопривреде на територији општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-57/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

19................................................................................................
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
12.06.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о раду Ветеринарске службе
на територији општине Рудо и здравственом и бројном
стању сточног фонда
Члан 1.

Члан 1.
Усваја се План учешћа спортиста на 50. МОСИ у
Пријепољу.

Усваја се информација о раду Ветеринарске
службе на територију општине Рудо и здравственом и
бројном стању сточног фонда.
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-58/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

20................................................................................................
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
12.06.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о раду градске зелене пијаце,
сточне пијаце и промету пољопривредних производа и
стоке на територији општине Рудо
Члан 1.
Усваја се информација о раду градске зелене пијаце,
сточне пијаце и промету пољопривредних производа и
стоке на територији општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-59/13
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

21................................................................................................
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
12.06.2013.године, донијела је

22................................................................................................
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
12.06.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о снабдјевености и квалитету
воде за пиће на територији општине Рудо
Члан 1.
Усваја се информација о снабдјевености и
квалитету воде за пиће на територији општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-61/13
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р

23................................................................................................
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
12.06.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о снабдјевености
електричном енергијом и стање електричне мреже на
територији општине Рудо
Члан 1.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о стању у области спорта,
физичке културе и опште културно-просвјетне
дјелатности

Усваја се информација о снабдјевености електричном
енергијом и стање електричне мреже на територији
општине Рудо.

Члан 1.
Усваја се информација о стању у области спорта, физичке
културе и опште културно-просвјетне дјелатности.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Број:01-013-54/13.
Датум:12.06.2013.године

Број:01-013-60/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р
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24................................................................................................
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
12.06.2013.године, донијела је

члана 119. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 3/13),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
12.06.2013.године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о техничко-материјалном
стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и
против-пожарне заштите на територији општине Рудо

Члан 1.
Не даје се позитивно мишљење за додјелу
концесије за изградњу МХЕ „Радојна Р-1А“ на ријеци
Радојни, на подручју општине Рудо.

Члан 1.

Члан 2.

Усваја се информација о техничко-материјалном
стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и
против-пожарне заштите на територији општине Рудо

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

ЗАКЉУЧАК
о давању мишљења

Образложење
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-62/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р.

25................................................................................................
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
12.06.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању информације о заштити животне средине,
стању зелених површина, паркова и депонија за смеће
Члан 1.
Усваја се информација о заштити животне
средине, стању зелених површина, паркова и депонија за
смеће.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-63/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р

26................................................................................................
На основу члана 5. Закона о концесијама (
„Службени гласник Републике Српске“ број: 25/02, 91/06
и 92/09) , члана 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 5/13-пречишћен текст) и

Привредно друштво „ЕРС Мале хидроелектране“
д.о.о. је доставило Министарству индустрије, енергетике
и рударства самоиницијативну понуду за додјелу
концесије за изградњу МХЕ „Радојна Р-1А“, на ријеци
Радојни, у општини Рудо. Законом о концесијама
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 25/02, 91/06
и 92/09) прописана је обавеза да се у поступку утврђивања
јавног интереса за додјелу концесије на конкретном
предмету концесије, изврше претходне консултације и са
јединицом локалне самоуправе.
Министарству
индустрије,
енергетике
и
рударства је својим актом број 05.05/312-869-3/12 од
27.05.2013.године тражило од општине Рудо мишљење о
поднесеном захтјеву.
Скупштина општине Рудо је на својој сједници од
12.06.2013.године разматрала захтјев за издавање
мишљења о поднесеном захтјеву за додјелу концесије за
изградњу наведене мале хидроелектране. Једогласном
одлуком, одборници Скупштине општине Рудо су
донијели закључак којим се не даје позитивно мишљење
за додјелу предметне концесије.
Разлози због којих СО-е Рудо није дала
позитивно мишљење за изградњу МХЕ „Радојна Р-1А“
леже у сљедећим чињеницама:
Влада Републике Српске – Министарство
привреде, енергетиике и рударства је раније већ
додијелило концесије истом концесионару „ЕРС Мале
хидроелектране“ д.о.о. у општини Рудо, за израдњу двије
мини хидроелектране „Р-С-1“ и „Р-С-2“ на ријеци
Сућесци. Од пуштања у рад поменутих МХЕ (2009 и
2012.год) - до данас, општина Рудо није остварила
никакав приход ни по основу концесионе накнаде (због
неадекватног законског рјешења), ниту по основу накнаде
која је дефинисана Законом о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне
енергије („Службени гласник Републике Српске“, бро:ј
85/03, 75/10 и 78/11).У конкретном случају општина Рудо
припрема тужбу према „ЕРС Мале хидроелектране“
д.о.о., као и према Пореској управи, која је (чланом 11.
наведеног Закона) надлежна за вршење контроле
обрачуна и уплата накнада из овог Закона. Члан 34. у
ставу 2, Уговора о концесији указује на то да плаћање
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концесије не ослобађа концесионара плаћања других
законских обавеза.
Према томе, имајући у виду чињеницу де се
додјелом предметне концесије не обезбјеђују никаква
средства за општински буџет и да је на двије изграђене
мале хидроелектране упослен само један радник, за кога
се сматра да може опслуживати и трећу МХЕ, СО-е Рудо
сматра да нису задовољени елементи за постојање јавног
интереса ни у једној области по члану 12. Закона о
концесијама.
Број:01-013-64/13.
Датум:12.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р

27................................................................................................
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
12.06.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о не усвајању информације о Производнофинансијском плану Ш.Г. „Панос“ Вишеград за 2013
годину и стању шума на територији општине Рудо
Члан 1.
Не усваја се информација о Производнофинансијском плану Ш.Г. „Панос“ Вишеград за 2013.
годину и стању шума на територији општине Рудо, из
разлога што ШГ „Панос“ Вишеград не испуњава законом
утврђене финансијске обавезе према општини Рудо и што
не улаже средства у одржавање путева који су због извоза
грађе у знатној мјери оштећени.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-39/13.
Датум:12.06.2013.године

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1................................................................................................
На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05), Начелник општине
Рудо, д о н о с и
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од
300,00 КМ, Општинској борачкој организацији Рудо, на
име организовања Меморијалног турнира у малом
фудбалу –Мокронози 2013., посвећеног погинулим
борцима у отаџбинско-ослободилачком рату МЗ
Мокронози.
II
Наведена средства ће се исплатити из средстава
буџета општине Рудо, са позиције „Буџетска резерваостале текуће дознаке грађанима“ (416-129) и уплатити на
рачун Општинске борачке организације Рудо број:565720-43000012-63.
III
За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-40-92/13
Датум:29.04.2013.године

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

2................................................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05 и 118/05) , разматрајући захтјев
Основне школе Рудо за додјелу помоћи, Начелник
општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић,с.р

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 400,00 КМ на име помоћи Основној школи Рудо за
организацију другарске вечери деветих разреда .
II
Средства , из тачке 1.ове одлуке , исплатиће се
једнократно.
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III
Уплату средстава , на рачун Синдиката школе
бр.562-006-0000-2932-38, извршити из буџетске резерве,
са ставке -416-129.

4................................................................................................
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

IV
За спровођење ове одлуке , задужује се Одјељење
за привреду, финансије ,просторно уређење и
инспекцијске послове.

ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“
Број:02-40-105/13
Датум:06.06.2013.године

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

Одобрава се реалокација средстава Општинској
административној служби Рудо, за мјесец мај 2013.
године (организациони код 0 080 0130), у износу од
12.955,00 КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
на конто 511195 – Издаци за изградњу и прибављање
споменика (Биста Милошу Видаковић 12.955,00 КМ).
Члан 2.

3................................................................................................
На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр.101/04, 42/05 и 118/05), разматрајући захтјев
Удружења студената ЕТФ-а“ СТЕЛЕКС“ Источно Ново
Сарајево, Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели новчане помоћи
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу
од 200,00 КМ , удружењу студената електротехнике
„СТЕЛЕКС“ Источно Ново Сарајево
, на име
трошкова смјештаја и учешћа на Међународном научном
скупу студената електротехнике у Мађарској , у периоду
од 23-28.05.2013. године.
II

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:02-403-1-20/13
Датум:28.05.2013.године

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

5................................................................................................
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

Наведена средства исплатити
из средстава
Буџета општине Рудо , са позиције “остале текуће дознаке
грађанима
“(416-129)
и
уплатити
на
рачун
бр.5620120000282274
(ЈИБ 4400550960004).

ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника

III

Члан 1.

За спровођење ове одлуке , задужује се Одјељење
за привреду, финансије ,просторно уређење и
инспекцијске послове.

Одобрава се реалокација средстава ЈУ ЦКПД
„Просвјети“ Рудо, за мјесец јун 2013. године
(организациони код 0 080 500), у износу од 892,00 КМ, са
конта 412211 – Расходи по основу утрошка електричне
енергије (200,00 КМ), са конта 412221 – Расходи за услуге
водовода и канализације (200,00 КМ), са конта 412330 –
Расходи за стручну литературу (205,00 КМ), са конта
412725 – Расходи за осигурање запослених (37,00 КМ) и
са конта 412937 – Расходи за бруто накнаде по уговору о
дјелу (250,00 КМ) на конто 412510 – Расходи за текуће
одржавање зграда (892,00 КМ).

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“
Број:02-40-81/13
Датум:22.05.2013.године

НАЧЕЛНИК
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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Члан 2.

Члан 1.

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

Одобрава се реалокација средстава Општинској
административној служби Рудо, за мјесец мај 2013.
године (организациони код 0 080 0130), у износу од
14.600,00 КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
(14.600,00 КМ) на конто 511416 – Издаци за
инвестиционо одржавање пловних возила („Водени Ћиро“
7.100,00 КМ) и на конто 511223 – Идаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката
образовних и научних институција (Метеоролошка
станица 7.500,00 КМ).

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:02-403-1-22/13
Датум:17.06.2013.године

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

Члан 2.
6................................................................................................
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
Средњошколском центру „Рудо“ Рудо, за мјесец мај 2013.
године (организациони код 0 815 075), у износу од
2.167,00 КМ, са конта 412214 – Расходи по основу
утрошка угља (2.167,00 КМ) на конто 411211 – Расходи за
накнаду превоза са посла и на посао (2.021,00 КМ) и на
конто 412725 – Расходи за услуге колективног осигурања
радника (146,00 КМ).

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:02-403-1-19/13
Датум:22.05.2013.године

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

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

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за буџет.

ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:02-403-1-18/13
Датум:22.05.2013.године

Одобрава се реалокација средстава Општинској
административној служби Рудо, за мјесец мај 2013.
године (организациони код 9999999), у износу од 8.000,00
КМ, са конта 372200 – Буџетска резерва на конто 416129 –
Остале текуће помоћи грађанима (8.000 KM).

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

7................................................................................................
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 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:02-403-1-21/13
Датум:05.06.2013.године

„Службени гласник општине Рудо” број 9/13

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

13.06.2013.

13

9................................................................................................
На основу члана 43.тч.11.и члана 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске бр.101/04, 42/05 и 118/05), Начелник
општине Рудо д о н о с и :

11................................................................................................
На основу члана 43.тч.11.и члана 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске бр.101/04, 42/05 и 118/05), Начелник
општине Рудо д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈУ „Територијална
ватрогасна јединица Рудо“

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о измјенама и
допунама Статута ЈЗУ Дом здравља „Др.Стојана и
Љубица“Рудо

I
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈУ „Територијална
ватрогасна
јединица Рудо“, бр.50/13 од 07.05.2013.године.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-123-7/13
Датум:14.05.2013.године

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и
допунама Статута ЈЗУ Дом здравља „Др.Стојана и
Љубица“Рудо, бр.02-320-1/13 од 30.04.2013.године.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-023-1/13
Датум:14.05.2013.године

НАЧЕЛНИК
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

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

10................................................................................................
На основу члана 43.тч.11.и члана 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана
29.став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске
бр.111/08) , Начелник општине Рудо д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности за регистровање редовне линије
Рудо-Фоча-Рудо
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Друштву за превоз
путника и робе“БАЛКАН
транс“д.о.о. Рудо, за
регистровање редовне линије Рудо-Фоча-Рудо, а имајући
у виду потребе становништва општине Рудо за услугама
болничког и студентског центра Фоча.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:02-345-39/13
Датум:03.06.2013.године

НАЧЕЛНИК
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама
Одлука о допуни Одлуке о условима за одобравање кредита из средстава буџета општине Рудо за подстицај
економског развоја
Одлука о одобравању кредита из средстава буџета општине Рудо Пољопривредној задрузи „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо за
подстицај економског развоја
Одлука о повлачења дијела средстава из револвинг фонда
Одлука о измјени Одлуке о куповини објекта и опреме „Хладњаче“ Увац
Одлука о накнадама предсједницима савјета мјесних заједница
Одлука о пријему приправника у Општинску административну службу Рудо у 2013. години
Одлука о именовању Комисије за пријем приправника у Општинску административну службу Рудо
Одлука о именовању Пописне комисије локалне самоуправе Рудо
Одлука о именовању чланова комисије за испитивање стања око додјеле кредита за подстицај развоја
Одлука о расписивању конкурса за именовање директора ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо
Одлука о начину и условима продаје непокретности у мјесту Долови
Одлука о покретању иницијативе за издвајање ШУ Рудо из ШГ В“Панос“ Вишеград и формирање ШГ Рудо
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.- 31.03.2013.године
Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова Савјета за израду Просторног плана општине Рудо
Одлука о одобравању једнократне помоћи Тодоровић Милораду
Закључак о усвајању Плана учешћа на 50. МОСИ
Закључак о усвајању Информације о стању у области пољопривреде на територији општине Рудо
Закључак о усвајању Информације о раду Ветеринарске службе на територији општине Рудо, и здравственом и
бројном стању сточног фонда
Закључак о усвајању Информације о раду градске зелене пијаце и сточне пијаце и промету пољопривредних производа
и стоке на територији општине Рудо
Закључак о усвајању Информације о стању у области спорта, физичке културе и опште културно-просвјетне
дјелатности
Закључак о усвајању Информације о снабдјевености и квалитету воде за пиће на територији општине Рудо
Закњучак о усвајању Информације о снабдјевености електричном енергијом и стање електричне мреже на територији
општине Рудо
Закључак о усвајању Информације о техничко-материјалном стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и
против-пожарне заштите на територији општине Рудо
Закључак о усвајању Информације о заштити животне средине, стању зелених површина,паркова и депонија за смеће
Закључак о давању негативног мишљење Скупштине о поднесеном захтјеву за додјелу концесије за изградњу МХЕ
„Радојна П-1А“
Закључак о неусвајању информације о производно-финанансијском плану ШГ „Панос“ Вишеград за 2013.годину и
стању шума на територији општине Рудо

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО
Одлука о додјели новчане помоћи
Одлука о додјели новчане помоћи
Одлука о додјели новчане помоћи
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈУ „Територијална ватрогасна јединица Рудо“
10. Одлука о давању сагласности за регистровање редовне линије Рудо-Фоча-Рудо
11. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља
„Др.Стојана и
Љубица“Рудо

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Службени гласник општине Рудо” број 9/13

13.06.2013.
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