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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVIII Рудо, 22. децембар  2014. године Број 13 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
1.................................................................................................                                                                                         

 На основу члана 58. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 

3/13 и 5/14) Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној 17.12. 2014. године,  д о н и ј е л а  је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма рада Скупштине општине Рудо 

за 2015. годину 

 

Члан 1. 

 Усваја се Програм рада Скупштине општине 

Рудо за 2015. годину. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм рада 

Скупштине општине Рудо за 2015. годину. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-86/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

2................................................................................................  

На основу члана 58. Пословника Скупштине 

општине Рудо (''Службени гласник општине Рудо'', број: 

3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на својој сједници  

одржаној дана 17.12. 2014. године, д   о   н   о   с   и  

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М     Р  А  Д  А 

Скупштине  општине  Рудо  за  2015. годину 

 

 

 

 

Програм рада Скупштине општине Рудо за 2015. 

годину утврђујe садржај питања  која ће Скупштина 

општине Рудо разматрати, начин и рокове разматрања 

истих, као и обрађиваче, односно предлагаче материјала 

о којима ће се расправљати. 

Радна тијела Скупштине ће, у складу са овим 

програмом и својим надлежностима, разматрати 

материјале припремљене за Скупштину, о чему ће у 

оквиру свог домена давати мишљења, подносити 

приједлоге и одговарајуће извјештаје. 

Програм рада Скупштине општине за 2015. 

годину је дефинисан на кварталном нивоу и он је основа 

за благовремено и редовно планирање сједница 

Скупштине и њених радних тијела. 

 

ПРВИ КВАРТАЛ 

 

1. Извјештај о раду Начелника општине Рудо у 2014. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ:Начелник општине  

2. Извјештај о провођењу Програма цивилне заштите 

за 2014. годину и Програм рада за 2015. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

3. План рада и Финансијски план ЈЗУ ДЗ„Др Стојана и 

Љубица“ Рудо и Програм мјера на заштити здравља 

становништва у општини Рудо за 2015. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

4. Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо за 2015. годину 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

5. Програм рада и Финансијски план Јавне установе за 

туризам и спорт Рудо за 2015.г 

ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа за туризам и спорт 

Рудо 

6. Програм рада и Финансијски план ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо за 2015.г 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо 

7. Програм рада и Финансијски план КП „Услуга“ а.д. 

Рудо за 2015. годину 

ОБРАЂИВАЧ:КП „Услуга“ а.д. Рудо 

8. Програм рада и Финансијски план ЈП 

Информативни центар. Рудо за 2015. годину 

ОБРАЂИВАЧ:ЈП Информативни центар Рудо 
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9.  Програм рада и Финансијски план ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за 2015. годину 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

10. Информација о стипендирању студената у 2014/2015 

школској години 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за додјелу студентских 

стипендија 

11. Информација о раду сталних  и повремених радних 

тијела Скупштине општине Рудо 

ОБРАЂИВАЧ:  Предсједници сталних и повремених 

радних тијела Скупштине 

12. Програм обављања комуналних дјелатности за 2015. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

13. Програм уписа образовних профила у СШЦ Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Средњошколски центар Рудо 

14. Приједлог Одлуке о утврђивању базне цијене за 

обрачун трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта на подручју општине Рудо 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

15. Приједлог Одлуке о просјечној коначној 

грађевинској цијени стамбеног простора 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

16. Извјештај о раду Мјесних заједница за 2014. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за друштвене дјелатности 

и Савјети Мјесних заједница 

17. Одлука о извршењу буџета општине Рудо за 2014. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

18. Информација о раду инспекцијских  служби у 2014. 

години. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

19. Извјештај о извршењу Плана капиталних 

инвестиција за 2014. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције 

20.  План капиталних инвестиција за 2015.годину. 

ОБРАЂИВАЧ  И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за 

капиталне инвестиције 

21. Извјештај о раду Пољопривредне задруге „Увац-

Рудо“ са п.о. Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Пољопривредна задруга „Увац-

Рудо“ са п.о. Рудо, 

22. Извјештај о раду буџетских корисника  за 2014. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду и финансије и 

сами корисници 

23. Информација о  раду удружења грађана и утрошку 

средстава из буџета СО-е Рудо одобрених 

удружењима грађана у 2014.години и њиховом 

материјалном положају. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије и 

удружења грађана 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ 

 

1. Информација о извршењу буџета за период 01.01.- 

31.03.2015.године. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

2. Информација о обављању комуналне дјелатности и 

стању комуналне инфраструктуре, стању локалних 

путева,  школских установа и спортских терена у 

општини Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

3. Информација о стању и раду предузећа и услужно-

производних и трговинских радњи на територији 

општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

4. Информација о стању у области Центра за 

социјални рад Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад Рудо 

5. Информација о Плану рада шумског газдинства 

„Панос“Вишеград за 2015.годину и стању шума на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ:Шумско газдинство „Панос“ 

Вишеград 

6. Информација о раду Пореске управе – Подручна 

јединица Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Пореска управа РС – Подручна 

јединица Рудо 

7. Информација о стању у области пољопривреде на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

8. Информација о раду Ветеринарске службе на 

територији општине Рудо, и здравственом и бројном 

стању сточног фонда. 

ОБРАЂИВАЧ: Ветеринарска станица Рудо  

9. Информација о раду градске зелене пијаце и 

промету пољопривредних производа и стоке на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

10. Информација о стању у области спорта, физичке 

културе, опште културно-просвјетне дјелатности и 

информисања на подручју општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

11. Информација о снабдјевености и квалитету воде за 

пиће на територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

12. Информација о снабдјевености електричном 

енергијом и стање електричне мреже на територији 

општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: „Електродистрибуција“ Пале-Радна 

јединица Рудо 

13. Информација о техничко-материјалном стању и 

опремљености Ватрогасног друштва Рудо и против-

пожарне заштите на територији општине Рудо. 

  ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Рудо 

14. Информација о заштити животне средине, стању 

зелених површина,паркова и депонија за смеће. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

15. Информација о реализацији одлука и закључака 

Скупштине општине у протеклом периоду 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 

општине Рудо 

16. Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-

30.06.2015. године. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

17. Извјештај о шестомјесечном пословању корисника 

буџетских средстава. 
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије и 

сами корисници 

18. Информација о стању саобраћаја и путних 

комуникација на територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

19. Информација о јавном реду и миру на територији 

општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ:Полицијска станица Рудо 

20. Информација о упису ученика школској 2015/2016 

години. 

ОБРАЂИВАЧ: СШЦ Рудо и основне школе 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

 

1. Информација о извршењу буџета општине Рудо за 

период 01.01.-30.09.2015.године. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

2. Информација о рјешавању управних предмета. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

3. Информација о спровођењу законских и других 

прописа из области заштите бораца, РВИ и породица 

погинулих бораца. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

4. Информација о раду Републичке управе за геодетске 

и имовинско-правне послове, подручна јединица 

Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове - Подручна јединица 

Рудо. 

 

ЧТВРТИ КВАРТАЛ 

 

1. Приједлог Одлуке о Нацрту буџета општине Рудо за 

2016. годину. 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

2. Информација о стању у области телекомуникација и 

поштанског саобраћаја. 

ОБРАЂИВАЧ: Телеком РС – Радна јединица Фоча и 

Поште РС – Радна јединица Фоча. 

3. Информација о стању у области ловстава на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Ловачко удружење „Варда“ Рудо. 

4. Информација о стању у области риболова на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Удружење рибара „Језеро“ Рудо. 

5. Информација о стању запослености на територији 

општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање РС- Биро 

Рудо 

6. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Рудо 

за 2016. годину. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7. Приједлог одлуке о извршењу буџета општине Рудо 

за 2016.годину, 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. Одлука о усвајању Програма коришћења средстава 

накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  за 

2016.годину  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

     

9. Одлука о усвајању Програма коришћења средстава 

остварених по основу Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2016.годину  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10. Одлука о усвајању Програма коришћења средстава 

посебних намјена од водних накнада за 2016.годину 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. Програм рада Скупштине општине Рудо за 2016. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Предсједник Скупштине и секретар 

Скупштине 

ПРЕДЛАГАЧ:Предсједник Скупштине 

12. Програм рада Начелника општине Рудо за 2016. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине 

13. Приједлог Одлуке о висини стопе за обрачун пореза 

на непокретности, 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

14. Програм рада мјесних заједница за 2016. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

15. Информација о реализацији одлука и закључака 

Скупштине општине Рудо у протеклом периоду 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 

општине 

Поред напријед наведеног, Скупштина општине  

ће  разматрати и друга питања по захтјеву предлагача 

овлаштених Пословником, и одлучивати о другим 

питањима у складу  са  законским прописима  и  

Статутом општине Рудо. 

Обавезују се носиоци стручне обраде и 

предлагачи да благовремено израде и доставе 

одговарајући материјал и друге акте Скупштини општине 

– Стручној служби у предвиђеним роковима а најкасније 

10 дана прије одржавања сједнице Скупштине. Стручна 

служба ће благовремено обавјестити обрађиваче о 

терминима одржавања сједница Скупштине општине. 

Материјал се доставља Стручној служби Скупштине 

општине у остављеном року, умножен у 26 примјерака 

Стручни обрађивачи и предлагачи материјала 

дужни су да материјале припремају у форми предвиђеној 

за одређену врсту материјала и да у њима износе 

објективно стање и чињенице са јасним и конкретним 

приједлозима мјера и закључака. 

О спровођењу овог Програма стараће се 

предсједник Скупштине заједно са Колегијумом 

Скупштине, који су овлаштени да у складу са 

Пословником одреде термине одржавања сједница 

Скупштине, а уколико се укаже потреба, могу помјерати 

рокове разматрања појединих питања дефинисаних овим 

Програмом. 

 

Број:01-022-86/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

3.................................................................................................                                                                                         

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланa 22. Закона о 

пољопривреди („Службени гласник Републике 
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Српске“број:70/06, 20/07, 86/07,71/09, 14/10 и 5/12) и 

члана 34. Статута општине Рудо -пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13 и 3/14), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

17.12.2014. године,  д о н о с и       

                           

            

О Д Л У К У 

о подстицајима за развој пољопривредне  

производње  

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови које морају 

да испуњавају физичка или правна лица (у даљем тексту: 

корисник) за остваривање права на новчане подстицаје за 

развој пољопривредне производње на подручју општине 

Рудо (у даљем тексту: подстицај), поступци за њихово 

остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних 

подстицаја, обавезе коју мора да испуни корисник након 

примања новчаних подстицаја, као и потребна 

документација и обрасци. 

 

Члан 2. 

Подстицајна средства биће планирана буџетом 

општине Рудо за сваку календарску годину сразмјерно 

плану прилива средстава у буџету и плану стварних 

потреба за пласман истих. 

Предвиђена подстицајна средства за развој 

пољопривредне производње у 2015. години износе 75.000  

КМ  и  биће обезбјеђена планом буџета за 2015. годину, а 

корисници ће остваривати  кроз: 

-Подршку сточарској производњи .............. 46.000  КМ 

-Подршка биљној производњи......................23.000  КМ 

-За  основна средства и 

 опрему у пољопривреди..................................5.000  КМ 

-Подршка у организовању пољопривре- 

 дних произвођача..............................................1.000  КМ 

 

 Уколико због недостатка средстава не буду 

подстицајна средства исплаћена у текућој години , иста 

ће се исплатити у наредној години. 

 

Члан 3. 

У оквиру подршке рaзвоју сточарске и биљне 

производње корисник остварује право на новчане 

подстицаје: 

(А) За сточарску производњу и 

      пчеларство.....................................................46.000 КМ 

-за  узгој – набавку приплодних јуница................5.000 КМ 

-за набавку музних грла крава...............................1.500 КМ 

-за природно или вјештачко осјемењавање 

 крава................................................................ .......4.000 КМ 

-премију за произведено и предато млијеко......25.000 КМ 

- за тов јуниади.......................................................1.000  КМ 

 -за узгој супрасних назимица........... .................1.000  КМ 

-за набавку-узгој и држање оваца и коза.............6.000  КМ 

-за набавку пилића кока носиља или кока 

 носиља....................................................................1.000  КМ 

 -за узгој и држање пчела ......................................1.000 КМ 

-подстицај откупљивачима млијека........................ 500 КМ 

 

(Б) За биљну производњу у ратарству и 

      воћарству......................................................23.000  КМ 

-за производњу стрних и озимих жита 

 ароматичног и љековитог биља , стакленичка 

  и пластеничка производња .................................5.000  КМ  

-за заснивање  засада јагодичастог,  

 јабучастог и коштуничавог воћа(у текућ. год.)...3.000 КМ 

-премију за произведену и предату малину 

 и шљиву................................................................15.000 КМ 

 

 (Ц)) За инвестиције у основна средства и опрему у 

пољопривреди......................................................5.000  КМ 

-за набавку  нове пољопривредне:механизације, 

 машина и опреме..................................................5.000   КМ 

(Д) Подршка у организовању 

      пољопривредних произвођача.....................1.000 КМ 

 

Члан 4. 

Право на новчани подстицај остварују физичка и 

правна лица која имају пребивалиште односно сједиште 

на подручју општине Рудо (у даљем тексту корисници). 

Пољопривредни произвођачи који обезбједе 

путем донације садни материјал, пољопривредне машине 

и опрему, стоку (крупна, ситна стока, перад и сл.), а која 

је предмет подстицаја ове одлуке , немају права на 

подстицајна средства. 

 

Члан 5. 

Рокови за подношење захтјева за све врсте 

подстицаја су 31.12.2015.год изузев за подстицаје из 

члана 22. став 1. алинеја 1. гдје се захтјеви подносе 

најкасније до 31.07.2015. 

-рачуни настали на дан 31.12.2014. преносе се у  

наредну годину. 

 

Члан 6. 

 Приспјеле захтјеве за подстицај обрађује 

надлежни референт Општинске управе и у складу са 

овом одлуком доноси рјешење о остваривању права на 

новчане подстицаје. 

 Начелник општине именује комисију за 

утврђивање чињеничног стања у сточарству и за засијане 

површине. 

 Накнаде за стручна лица и лица у саставу 

комисије која нису запослена у Општинској управи, 

исплатиће се по одлуци о накнадама члановима 

скупштинских радних тијела. 

 

Члан 7. 

Захтјеви за остваривање права на новчане 

подстицаје за развој пољопривреде подносе се у шалтер 

сали општине Рудо, а исти требају да садрже следеће 

податке: 

- име и презиме корисника , адреса становања,   број 

телефона, јединствени матични број грађана ЈМБГ,  број 

текућег рачуна и назив банке код које је отворен рачун, 

- врсту подстицаја за који се захтјев подноси, 

- потребну документацију – доказе прописане овом 

одлуком за ону врсту подстицаја која је предмет захтјева, 

- потпис подносиоца захтјева, 

- копија личне карте подносиоца захтјева. 
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За набавке, односно услуге, извршене од 

добављача унутар БиХ уз захтјев за подстицај прилажу 

се рачуни заједно са фискалним рачунима  или докази о 

уплати на жиро рачун. 

За набављена средства и опрему у иностранству, 

уз пратећу документацију прилаже се пратећа царинска 

документација. 

 

Члан 8. 

Исплата подстицајних средстава врши се 

директним плаћањем на текуће рачуне корисника 

подстицајних средстава.  

Корисници права из ове одлуке дужни су 

намјенски користити подстицајна средстава а контролу 

намјенског утрошка одобрених подстицајних средстава 

врши континуирано Комисија за праћење намјенског 

утрошка подстицајних средстава коју именује 

Скупштина општине на приједлог Начелника општине. 

Корисници, као и чланови њиховог заједничког 

домаћинства, за које Комисија утврди да су не намјенски 

утрошили средстава или нису испоштовали рокове 

држања добара за које су кориштена подстицајна 

средстава, немају право на подстицај у следеће три 

године. 

 

Члан 9. 

Ако се средства у једној области не потроше, 

могу се прерасподјелити у друге области а прерасподјелу 

одобрава Начелник општине. 

 

Члан 10. 

Корисници кредитних средстава из буџета 

општине Рудо за подстицај економског развоја који 

редовно не измирују обавезе према општини, као и други 

дужници који по било ком основу имају обавезе према 

општини Рудо,  немају право за подстицајна средства по 

овој одлуци, док не измире своје обавезе.   

Ограничења из претходног става односе се и на 

чланове заједничког домаћинства. 

 

II.  ПРАВО И  ВИСИНА НОВЧАНЕ 

       ПОДРШКЕ 

 А. Новчани подстицаји за сточарску 

                 производњу и пчеларство 

 

Члан 11. 

Право на премију за производњу и узгој расних 

приплодних јуница имају подносиоци захтјева који у 

току године одгоје минимално једно расно приплодно 

грло, које је отељено или купљено и одгојено на 

властитом имању са постигнутих 70% развоја  одрасле 

краве, полном зрелошћу, старости од 12 – 24 мјесеци. 

Право на премију се остварује  на основу 

захтјева уз који се прилажу: 

-  копија пасоша за сва грла, 

- потврда овлашћене општинске ветеринарске 

службе о осјемењавању јунице, 

- потврда ветеринарске службе о утврђеној 

гравидности јунице (најмање 3 мјесеца након 

вјештачког осјемењавања), 

- изјава власника да јуницу неће отуђити у року од 

три године, односно да ће исту продати купцу у сврху 

држања музних крава и доставити доказе о продаји, 

изузев ако постоје здравствени проблеми, у ком случају 

мора обезбједити потврду ветеринарског инспектора о 

угинућу или неопходности мјере принудног клања. 

Подстицајна средстава за приплодне јунице 

износе  250  КМ по грлу. 

За јунице које су вјештачки осјемењене у 

октобру, новембру или децембру мјесецу 2014.године, 

подстицај се осварује  у 2015.години. 

 

Члан 12. 

Право на подстицајна средства за узгој домаћих 

музних грла могу остварити корисници који набавком 

једног или више  музних  грла  могу формирати основно 

стадо од минимално три музна грла. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

-  копија пасоша за сва грла, 

- рачун или уплатнице о куповини (или овјерена 

копија), 

- овјерена изјава о броју грла у власништву и да  грла 

неће отуђити најмање три године изузев ако постоје 

здравствени проблеми, у ком случају мора обезбједити 

потврду ветеринарског инспектора о угинућу или 

неопходности мјере принудног клања. 

Износ подстицајних средстава који подносилац 

може остварити у текућој години износи  300 КМ по 

грлу.  

 

Члан 13. 

Право на подстицајна средства за вјештачко 

осјемењавање у говедарству могу остварити корисници 

који користе  вјештачко осјемењавање у оплодњи крава. 

Уз захтјев за додјелу средстава за вјештачко 

осјемењавање корисник подноси: 

-  копију пасоша за животиње, 

- потврда о вјештачком осјемењавању (фискални 

рачун) издата од надлежне ветеринарске службе. 

Једно музно грло укључујући и првосјемењене 

јунице у току календарске године једном се 

субвенционишу по овом основу. 

Износ подстицајних средстава који подносилац 

може остварити у текућој години износи 20 КМ по 

осјемењеном грлу. 

 

Члан 14. 

Право на подстицајна средства могу остварити 

корисници за произведено кравље, овчије или козје  

млијеко, уколико га испоручују регистрованим 

откупљивачима или прерађивачима млијека. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева који подноси 

откупљивач у име произвођача млијека уз који се 

прилаже: 

- списак са наведеним личним подацима 

произвођача млијека, откупљеним количинама и 

бројевима жиро рачуна. 

Подстицајна средства за испоручено  млијеко 

обрачунаваће се у износу  од  0,15 КМ по литру. 

Захтјев се подноси квартално ( за 3 мјесеца) до 

15. у наредном мјесецу (нпр.15.04., 15.07.) 

 



 

 

“Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   13/14      22.12.2014.                    Страна 

 

6 

Члан 15. 

Право на подстицајна средства могу остварити 

корисници који посједују три и више јунади, ради това, 

старости до 24 мјесеца.  

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- копију  пасоша за животиње, 

- доказ о поријеклу издат од надлежне 

ветеринарске службе, 

- рачун или откупни лист – блок (или овјерена 

копија) о продаји грла регистрованој клаоници 

или другом субјекту регистрованом за клање или 

откуп стоке или записник комисије о завршеном 

тову. 

Износ подстицајних средстава по грлу  износи 

100 КМ.     

 

Члан 16. 

Право за подстицајна средства за узгој супрасних 

назимица и држање крмача за приплод у току године 

може остварити корисник који посједује пет или више 

супрасних назимица – крмача старијих од шест мјесеци. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачун о куповини (или овјерена копија) 

- потврда од ветеринарске службе  уколико се 

ради о сопственом узгоју 

- потврду од ветеринара да су назимице – крмаче 

супрасне или су се већ опрасиле, 

- изјава да ће задржати број грла (крмача) у 

наредне двије године, изузев ако постоје 

здравствени проблеми, у ком случају мора 

обезбједити потврду од надлежне ветеринарске 

службе о угинућу или неопходности мјере 

принудног клања. 

Износ подстицајних средстава који подносилац 

може остварити утекућој години износи 50  КМ по 

комаду. 

 

Члан 17. 

 Право на подстицајна средства за узгој и 

држање стада оваца и коза могу остварити корисници 

који имају у свом посједу стадо од најмање 30 оваца или 

25 коза. 

     Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- доказ – потврда издата од надлежне 

ветеринарске службе о укупном броју грла у 

текућој години, уз списак ушних маркица. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години износи 5 

КМ по грлу, а власници преко 100 оваца добијају дупли 

износ подстицаја. 

 

Члан 18. 

Право на подстицајна средства за формирање 

основног стада оваца од 30 грла и коза од 25 грла  и за 

увећање истог , корисник остварује у износу од 10 КМ по 

грлу уз приложене слиједеће доказе : 

- рачун / уплатница о куповини (или овјерена 

копија), 

- потврда од ветеринарске службе о укупном 

броју грла у предходној и текућој години , односно 

записник комисије о броју грла у текућој години, 

- изјава да ће број грла задржати најмање 

наредне двије године, изузев код постојања здравствених 

проблема у ком случају мора обезбједити потврду 

ветеринарског инспектора о угинућу или неопходној 

мјери принудног клања. 

 

Члан 19. 

Право на подстицајна средства за набавку 

пилића кока носиља или кока носиља, могу остварити 

корисници који набаве јато кока носиља од минимално 

300 комада. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачун о куповини пилића или кока носиља (или 

овјерена копија), 

- доказ-записник о посједовању објекта за коке 

носиље. 

           Износ подстицајних средстава које подносилац 

може остварити у текућој години износи 1,00 КМ/ком 

кока односно пилића а максимално 1000 КМ. 

 

Члан 20. 

Право на новчане подстицаје за узгој и држање 

пчела могу остварити корисници ако посједују најмање 

тридесет  пчелињих друштава  у износу од 5 КМ по 

друштву. Подстицај могу остварити за максимално 50 

пчелинјих друштава. 

  Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- потврда о чланству у Удружење пчелара 

„Медовина“ , 

- доказ-записник о посједовању пчелињих 

друштава(комисија). 

            

Члан 21. 

Право на премију за откупљене количине 

млијека имају правна лица и предузетници  који су 

регистровани за откуп, термичку прераду, производњу и 

промет млијека и млијечних производа. 

      Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

-овјерену копију рјешења о регистрацији 

дјелатности,  

-овјерену копију рјешења о испуњености услова за 

прераду или откуп млијека издатог од стране надлежног 

Министарства или другог надлежног органа, 

- потврду прерађивача млијека која садржи преузету 

количину млијека за обрачунски период, односно доказ о 

улазним количинама млијека за прераду, 

-потврда од надлежне ветеринарске службе о 

откупљеним количинама млијека, 

      -захтјев се подноси једном годишње и то у мјесецу 

децембру за текућу годину. 

            Износ подстицајних средстава које подносилац 

може остварити у текућој години је  500 КМ. 

  

Б. Новчани подстицаји за унапређење и 

     развоју биљне производње у ратарству  

     и воћарству 
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Члан 22. 

Право на новчане подстицаје остварује корисник 

који у прољетно-јесењој сјетви засије: 

- житарица укупно 0,5 и више хектара по једној 

врсти, 

- поврћа 0,3 и више хектара по једној до двије 

врсте, 

- хељде  0,3 и више хектара, 

- ароматичног и љековитог биља  0,2 и више 

хектара једне или више врста, 

- стакленичке производње на површини од 70 м2 

односно 150 м2 пластеничке произвдње  разних 

једногодишњих култура односно 

вишегодишњих за прву годину садње. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- доказ-записник о засијаним површинама 

(комисија), 

- рачун за вишегодишње културе у стакленицима , 

односно пластеницима. 

Износ подстицајних средстава које корисник 

може остварити је 100 КМ по засијаној површини из 

става 1. овог члана.     

Премија из претходног става увећава се 

сразмјерно засијано већим површинама од основне 

јединице мјере из тачке 1. овог члана. 

 

Члан 23. 

Право на новчане подстицаје има корисник за 

подизање вишегодишњих засада воћа у текућој години 

на површини минимално од 0,3 хектара јабучастог, 

коштуничавог и језграстог воћа,  0,2 ха малине, ароније, 

боровнице, купине и рибизле и 0,1 ха јагоде. 

На минималној површини наведених засада 

подразумијева се подизање засада само једне врсте воћа 

при чему се искључују било које комбинације. 

Право на подстицајна средства из става 1. овог 

члана остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачуни о набавци садног материјала (ако је 

набавка извршена у иностранству приложити 

царинску документацију), 

- декларација о квалитету и сортној чистоћи 

садног материјала, 

- потврда о здравственој исправности садног 

материјала. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварти у текућој години за заснивање 

засада воћа износи  20% од цијене саднице. 

  

Члан 24. 

Право на премију за произведено и продато  воће 

имају произвођачи (физичка лица) који у текућој години 

остваре производњу и продају воћа  , на основу уговора о 

организованој производњи / продаји  воћа.  

Уговор из става 1. овог члана мора бити 

склопљен са правним лицем регистрованим за откуп или 

прераду пољопривредних производа чије је сједиште на 

територији општине Рудо.  

Право на премију из става 1. овог члана утврђује 

се за малину,  шљиву и јабуку. 

Премија за произведену и продату малину 

износи 0,10 КМ по килограму. 

За цијену шљиве по килограму: 

до 0,30 КМ................................................ 10% 

0,31 КМ – 0,38 КМ...................................   8% 

0,381 КМ – 0,45 КМ.................................   6% 

0,451 КМ – 0,50 КМ.................................   4% 

За јабуку ................................................... 15% од 

цијене јабуке 

 

Право на премију произвођачи малина, шљива и 

јабука остварују уколико су продали-предали воће 

регистрованом откупљивачу или прерађивачу воћа из 

става 2. овог члана. 

 

Право на подстицајна средства из овог члана 

остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- потврда од  регистрованог октупљивача воћа или 

откупни блок који садржи количину и цијену 

продатог воћа,  

- копија уговора са откупљивачем воћа, 

- потврда да је члан удружења узгајивача малине 

„Малина“ (за лица која предају откупљивачу 

малину).      

 

Ц. Новчани подстицаји за инвестиције у  

                  основна средства у пољопривреди 

    
Члан 25. 

Прво на подстицајна средстава за набавку  нове 

пољопривредне механизације, машина и опреме у 

текућој години корисник остварује у износу од  10% од 

уложених средстава а износ не може бити већи од 500 

КМ по кориснику.  

Уз захтјев приложити рачуне (фактура и 

фискални рн.) о куповини механизације, машина и 

опреме (ако је набавка извршена у иностранству 

приложити царинску документацију). 

 

 Д. Новчани подстицаји за организовање 

                 пољопривредних произвођача 

 

Члан 26. 

 Подршку у организовању пољопривредних 

произвођача имају новооснована удружења 

пољопривредних производађа или пољопривредне 

задруге које су регистроване у току текуће године а на 

основу захтјева уз који прилажу: 

- копију судског рјешења о регистрацији, 

- списак чланова удружења, 

- пословни план за развој активности унутар 

удружења – задруге, 

- рачун-предрачун трошкова регистрације, 

набавке материјала или опрему. 

 Износ подстицајних средстава износи 30% 

укупних трошкова, а максимално 700 КМ по једном 

подносиоцу. 

  

Члан 27. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о подстицајима за развој пољопривредне  

производње („Службени гласник општине Рудо“ 

број:17/13 и 7/14). 
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Члан  28. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-022-87/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

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

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 14. Закона о 

печатима („Службени гласник Републике Српске“, број: 

17/92, 63/01 и 49/07), Уредбе о коришћењу амблема 

Републике Српске  у печату („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 50/07 и 41/10), члана 34. Сатута 

општине Рудо- пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) и члана 3. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 3/13 и 5/14) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 17.12.2014. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

  о печату, штамбиљу и меморандуму Скупштине 

општине Рудо 

 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се облик, садржај и 

изглед печата Скупштине општине Рудо, као и чување, 

начин употребе и вођење евиденције о печатима, 

штамбиљима и меморандуму Скупштине општине Рудо 

(у даљем тексту :Скупштина). 

 

II- ЧУВАЊЕ, УПОТРЕБА, ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И 

УНИШТАВАЊЕ ПЕЧАТА 

 

Члан 2. 

Скупштина општине Рудо има печате са 

амблемом Републике Српске,  округлог облика, 2 комада, 

означени арапским бројевима 1 и 2, пречника  35 мм, 

исписаним ћириличним и латиничним текстом: 

„РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА РУДО, 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, РУДО“. 

Скупштина  има печат са грбом Босне и 

Херцеговине, округлог облика,  1 комад, пречника 35 мм 

са ћириличним и латиничним текстом: 

“БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА 

СРПСКА  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО“. 

 

Члан 3. 

Број, садржина и димензије печата Скупштине, 

утврђује се рјешењем Министарства управе и локалне 

самоуправе Републике Српске. 

  

Члан 4. 

Скупштина има штамбиљ правоугаоног облика 

пречника 65x 35мм, чији је облик и садржина прописан 

Упутством за извршавање Закона о овјеравању потписа, 

рукописа и преписа („Службени гласникРепублике 

Српске“ број:76/10 и 97/10). 

 

Члан 5. 

Штамбиљ се употребљава само у унутрашњем 

пословању општине, на начин  прописан актимa о 

канцеларијском пословању. 

 

Члан 6. 

Печатом Скупштине са амблемом Републике 

Српске потврђује се аутентичност јавне исправе и другог 

акта којим Скупштина и њена радна тијела одлучују, или 

службено опште са другим органима, правним лицима и 

грађанима. 

 Печатом Скупштине са грбом БиХ потврђује се 

акт или јавна исправа која се користи у иностранству. 

 

Члан 7. 

На сваком акту органа Скупштине, који се 

отпрема, са лијеве стране потписа овлашћеног лица 

ставља се отисак одговарајућег печата,  и то тако да 

отисак печата не захвати текст назива функције 

потписника акта. 

 

Члан 8. 

Послије употребе и током радног времена, 

печати се одмах одлажу и држе у сефу  или на другом 

заштићеном мјесту које се закључава. 

 

Члан 9. 

Када то потребе посла налажу, печат односно 

штамбиљ Скупштине може се износити и употребљавати 

изван зграде сједишта само у случајевима прописаним 

законом и на основу одобрења предсједника или 

секретара Скупштине. 

 

Члан 10. 

Печатом Скупштине са амблемом Републике 

Српске могу руковати и употребљавати их само 

овлашћена службена лица, и то у службене сврхе 

одређене законом и другим прописима, а то су: 

-предсједник Скупштине  

-секретар Скупштине 

Печатом Скупштине са грбом Босне и 

Херцеговине  може руковати и употребљавати га само 

секретар Скупштине. 

  

Члан 11. 

Када су лица из става 10. овог члана одсутна, 

печат Скупштине могу употребљавати само лица која су 

овлашћена да их замјењују у случају њихове одсутности. 

 

Члан 12. 

Штамбиљ Скупштине могу употребљавати само 

службеници који су по опису послова распоређени на 

одређена радна мјеста на којима се употребљавају 

штамбиљи. 

 

Члан 13. 

Одјељење за општу управу и друштвене 

дјелатности води Књигу евиденцију о свим печатима, 

који су у употреби у Општини. 
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Члан 14. 

Ако печат или штамбиљ  нестане, лицa задужена 

за њихово чување дужна су о томе одмах обавјестити 

предсједника  Скупштине, као и да му доставе писани 

извјештај који ће садржавати детаљне информације о 

томе како је дошло до нестанка печата, односно 

штамбиља. 

У случају из претходног става предсједник 

Скупштине  или лице које он овласти ће након 

разматрања извјештаја, предузети активности у складу са 

законом. 

 

Члан 15. 

Када је печат односно штамбиљ због 

истрошености или других разлога постао неупотребљив, 

као и у случају промјене назива, или његовог дијела 

садржаног у печату односно штамбиљу Скупштине, лица 

која су овлаштена за употребу печата и штамбиља дужна 

су о томе у писаном облику одмах обавјестити 

предсједника Скупштине. 

Након што размотри обавјештење из претходног 

става, Предсједник Скупштине ће поступити у складу са 

Законом.  

 

III-ИЗГЛЕД И УПОТРЕБА МЕМОРАНДУМА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  РУДО 

 

   Члан 16. 

Меморандум представља подлогу за израду 

службених докумената на папиру А4 формата, који 

садржи  исписан назив и сједиште Скупштине, са 

адресом, контакт телефоном, бројем факса, називом web 

странице и e:mail адресом. 

          

Члан 17. 

Меморандум Скупштине општине у горњем 

лијевом углу садржи амблем Републике Српске, у десном 

горњем углу садржи грб општине, а  у средини је 

исписан текст истовјетан тексту исписаном на печату 

Скупштине, који су подвучени испрекиданом линијом 

испод које су исписани адреса, бројеви телефона, број 

факса, web страница и е:mail адреса. 

 

Члан 18. 

Стручна служба Скупштине општине стара се о 

употреби меморандума. 

 

IV-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-91/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

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

   На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34. 

Статута општине Рудо-пречишћени текст („Службени 

гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 17.12.2014. 

године, доноси 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о додјели  на  привремено коришћење имовине 

 

Члан 1. 

  Јавној установи за туризам и спорт Рудо, 

додјељује се на привремено  коришћење имовина  у 

власништву општине Рудо и то: 

 1. спортски стадион саграђен на к.ч. број 101/1, 

к.ч. број 101/2 и к.ч. број 158 уписан у лист 

непокретности број 468 КО Рудо Град; 

 2. објекат на стадиону саграђен на к.ч. број 101/1 

корисне површине 315.13 м2 уписан у лист 

непокретности број 468 КО Рудо Град; 

3. објекат спортска дворана изграђена на к.ч. 

658/2 површине 1.530 м2 уписана у лист непокретности 

број 468  КО Рудо Град. 

4. покретна имовина наведена у списку Комисије 

за попис имовине и документације бивше Општинске 

развојне агенције Рудо број:02-020-49/14 од 08.12.2014. 

године. 

Књиговодствено стање имовине   водиће се у 

оквиру Општинске управе Рудо - служби рачуноводства. 

 

Члан 2. 

 Имовина  из члана 1. ове одлуке се додјељује 

Јавној установи за туризам и спорт Рудо  ради обављања 

регистроване дјелатности, без накнаде. 

Трошкове одржавања, електричне енергије и 

других  комуналних  услуга сноси корисник. 

  

Члан  3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-78/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

6.........................................................................................                                                                                       

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34. 

Статута општине Рудо-пречишћени текст („Службени 

гласник општине Рудо“ број 5/13 и 3/14), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 17.12.2014. 

године, доноси 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о додјели  на  привремено коришћење имовине 

 

 

Члан 1. 

  ЈУ ЦКПД „ Просвјета“ Рудо, додјељује се на 

привремено  коришћење имовина  у власништву општине  

Рудо која се налази у објекту  Дома културе Рудо и то:  

- подрумски дио који се састоји од котловнице и 

диско бара са пратећим садржајима ( ходници, оставе, 

WC и друго); 
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- приземни дио у који улази сала за састанке, 

кино сала са бином, кафе бар-бифе и канцеларија до 

музеја уз пратеће просторије  (ходници, шминкерице, 

оставе WC и друго); 

-спрат објекта у који улазе просторије бившег 

центра за узбуњивање и обавјештавање, просторије кино-

оператера, салон, нова свечана сала и 10 канцеларија уз 

пратеће просторије (ходници, WC и друго) 

Просторије које се налазе у приземљу објекта и 

то улазни ходник, ходник према библиотеци и санитарни 

чвор до сале за састанке сматрају се као заједничке 

просторије које ће ЈУ ЦКПД „ Просвјета“ Рудо 

користити заједно са НБ „Просвјета“ Рудо. 

Укупна површина простора који се додјељује 

износи 1360,20 м
2
, а површина заједничких просторија 

износи 54,45 м
2
. 

Објекат је изграђен на к.ч. 480/1, уписан у лист 

непокретности број 468  КО Рудо Град. 

Покретна имовина наведена у списку Комисије 

за попис имовине и документације бивше Општинске 

развојне агенције Рудо број:02-020-49/14 од 09.12.2014. 

године. 

Књиговодствено стање имовине  водиће се у 

оквиру Општинске управе Рудо - служби рачуноводства. 

 

Члан 2. 

 Непокретности  из члана 1. ове одлуке се 

додјељује ЈУ ЦКПД „ Просвјета“ Рудо ради обављања 

регистроване дјелатности, без накнаде. 

Трошкове одржавања, електричне енергије и 

других  комуналних  услуга сноси корисник. 

 

Члан  3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-79/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

7.................................................................................................                                                                                         

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 34. Статута 

општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“, број: 5/13 и 3/14), Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 17.12.2014. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о субвенционисању превоза 

  

Члан 1. 

Одобрава се суфинансирање трошкова 

саобраћања аутобуске линије Рудо-Фоча  и назад, у 

износу од 350,00 КМ мјесечно, стим да се  превозник 

обавеже да на овој линији саобраћа минимално три пута 

седмично. 

Члан 2. 

Средства за ове намјене до краја  2015. године 

обезбиједиће се из буџета општине Рудо 416129-остале 

текуће дознаке грађана. 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 

општине и Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-88/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

8.................................................................................................   

           На основу члана 3. Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 111/08, 50/10 и 12/13), и члана 

34. Статута општине Рудо - пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

17.12.2014. године, донијела је 

                                                                             

ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу 

лица и ствари и такси превозу на подручју општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 У  Одлуци о јавном превозу лица и ствари и 

такси превозу на подручју општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо број: 12/09  и 4/13) у члану 51.  иза 

ријечи „саобраћају“  додаје се текст „и органи Комуналне 

полиције у складу са одредбама Закона о комуналној 

полицији“. 

  

Члан 2. 

              Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-89/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 

 9................................................................................................                                                                                         

  На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34. Статута 

општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“, број: 5/13 и 3/14),  Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 17.12.2014. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о учешћу општине Рудо у пројекту „Интеракција и 

локални развој у заједницама 3 општине 

Горњедринске регије 2014-2017“ 

 

 

Члан 1. 

Одобрава се учешће општине Рудо у пројекту 

„Интеракција и локални развој у заједницама 3 општине 
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Горњедринске регије 2014-2017“ који се реализије у 

сарадњи са „Caritas Švajcarske“, а преко партнерске 

организације „Мост“ Вишеград. 

 

Члан 2. 

 Учешће општине Рудо чини финансијску 

подршку пројекта у износу од 20%  од учешћа донатора. 

Обавезе за дио пројекта за 2014. годину износи 

6.600,00 КМ, а односи се на  пројекте који се реализују у 

оквиру мјесних заједница Стргачина, Старо Рудо и 

Миоче. 

 

Члан 3. 

Средства за ове намјене обезбиједиће се из 

буџета општине Рудо. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 

општине.  

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-90/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

10...............................................................................................                                                                                         

На основу члана 8. став 3. Закона о порезу на 

непокетности („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.110/08, 118/09 и 64/14) и члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ бр.5/13-

пречишћен текст  и 3/14), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 17.12.2014. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о висини стопе за обрачун пореза на непокретности 

  

Члан 1. 

            Пореска стопа, која ће се примјењивати за 

опорезивање непокретности на подручју општине Рудо 

за 2015. годину, се утврђује у висини од 0,10% од 

процјењене вриједности непокретности на дан 

31.12.2014. године. 

 Висина пореске стопе из става 1. овог члана се 

не може мијењати у току једне пореске године. 

 

Члан 2. 

О усвајању ове Одлуке, општина Рудо ће 

писмено обавјестити Пореску управу Републике Српске, 

у року од десет дана од дана ступања на снагу исте. 

 

Члан  3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“, а 

примјењиваће се од 01.01.2015.године. 

 

Број:01-022-85/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

11...............................................................................................  

 На основу члана 2.12.  Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08. 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и 

члана 34. Статута општине Рудо- пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13 и 3/14),   

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној  

17.12.2014. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Разрјешава се дужности Општинска изборна 

комисија Рудо, због истека мандата, и то: 

 1.Лакић Славко, предсједник 

 2.Чолаковић Марина, члан  

 3.Сврака Зулфо, члан. 

  

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности од стране Централне Изборне комисије БиХ, 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Образложење 

 

 Скупштина општине Рудо именовала је 

Општинску изборну комисију у 2007. години, а одлука о 

именовању је објављена у „Службеном гласнику 

општине Рудо“, број: 8/07 и 11/07. На одлуку о 

именовању дата је сагласност од стране Центарлне 

изборне комисије Босне и Херцеговине. Мандат  

комисије у наведеном сатаву трајао је 7 година.  

Члановима Општинске изборне комисије Рудо 

истекао је седмогодишњи мандат па је Скупштина 

општине Рудо дана 19.05.2014.године донијела Одлуку о 

објављивању јавног огласа за именовање три члана 

Општинске изборне комисије Рудо и именовала 

Комисију за избор чланова Општинске изборне комисије 

Рудо. Објављен је јавни конкурс, а Комисија је спровела 

поступак по истом и предложила кандидате за 

именовање нових чланова Општинске изборне комисије 

Рудо. Обзиром да су испуњени услови за именовање 

чланова Општинске изборне комисије то је неопходно 

разријешити старе чланове. Мандат разријешеним 

члановима Општинске изборне комисије Рудо престаје 

даном добијања сагласности на разрјешење од Централне 

изборне комисије БиХ. Имајући у виду напријед 

наведено Комисија за избор и именовање је предложила 

да се Лакић Славко, Чолаковић Марина и Сврака Зулфо 

разријеше чланства у Општинској изборној комисији 

Рудо, због истека мандата. 

 

Број:01-022-95/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   
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12...............................................................................................                                                                                         

На основу члана 2.12.  став 5. Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 

23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08. 37/08, 32/10, 18/13 

и 7/14), члана 7. тачка г) Упутства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број:  9/10, 

37/10 и 74/11) и члана 34. Статута општине Рудо- 

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“, 

број: 5/13 и 3/14), а након проведеног поступка по Јавном 

огласу за именовање  чланова Општинске изборне 

комисије Рудо,  Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној  17.12.2014. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ  ОПШТИНСКЕ 

 ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ РУДО 

 

Члан 1. 

Именује се Општинска изборна комисија Рудо  у 

саставу: 

1. Ђуровић Зоран, дипл. правник - предсједник,  

2. Топаловић Зоран, дипл. правник-члан, 

3. Караосмановић Лариса, дипл. правник-члан.        

 

Члан 2. 

 Мандат чланова Општинске изборне комисије 

Рудо траје седам година и тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије БиХ на одлуку 

о именовању. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном добијања 

сагласности од стране Централне изборне комисије БиХ,  

а објавиће се у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Образложење 

 

Надлежност за именовање  општинске изборне 

комисије прописана је чланом 2.12.  став 5. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 

52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08. 37/08, 32/10, 

18/13 и 7/14). Предсједника и чланове општинске 

изборне комисије именује Скупштина општине уз 

сагласност Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине. Поступак се проводи у складу са 

Упутством о утврђивању квалификација, броја и 

именовању чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник 

БиХ“, број:  9/10, 37/10 и 74/11). 

Досадашња Општинска изборна комисија је 

именована 2007. године, и истеком мандата створени су 

услови за ново именовање  комисије. 

Скупштина општине Рудо дана 

19.05.2014.године донијела Одлуку о објављивању јавног 

огласа за именовање три члана Општинске изборне 

комисије Рудо и именовала чланове Комисије за избор 

чланова Општинске изборне комисије Рудо. Објављен је 

јавни конкурс, а Комисија је спровела поступак по истом 

и сачинила ранг листу кандидата за избор чланова 

Општинске изборне комисије Рудо.  

Након спроведеног поступка Комисија за избор 

чланова Општинске изборне комисије Рудо предлаже да 

се за  чланове Општинске изборне комисије Рудо 

именују: Ђуровић Зоран, Топаловић Зоран и 

Караосмановић Лариса. 

Обзиром да је поступак спроведен у складу са 

законом, да предложени кандидати испуњавају услове 

тражене конкурсом и да је испуњен услов етничке и 

полне заступљености Комисија за избор и именовање је 

предложила да се прихвати приједлог Комисије за избор 

чланова Општинске изборне комисије Рудо и у 

Општински изборну комисију Рудо, на мандатни период 

од седам година, именују: Ђуровић Зоран за 

предсједника, Топаловић Зоран за члана  и 

Караосмановић Лариса за члана. Мандат изабраним 

члановима Општинске изборне комисије Рудо почиње 

даном добијања сагласности на именовање од Централне 

изборне комисије БиХ. 

           

Број:01-022-96/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

13...............................................................................................                                                                                         

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Рудо -

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ 

број: 5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана  17.12.2014. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу в.д. директора ЈУ Народна библиотека 

 „ Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

Остојић Предраг, професор историје из Рудог, 

разрјешава се вршиоца дужности директора ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“  Рудо, због окончања поступка 

по јавном конкурсу. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Образложење 

 

Обзиром да је спроведен поновни поступак по 

расписаном конкурсу за избор и именовање директора ЈУ 

Народна библиотека „Просвјета“ Рудо и да је Комисија 

за избор органа управљања у предузећима и установама 

чији је оснивач Скупштина општине Рудо сачинила и 

доставила ранг листу кандидата за именовање директора 

то је прије приступања избору новог неопходно 

разрјешти дужности досадашњег ВД директора. 

Из напријед наведених разлога Комисија за 

избор и именовања једногласно је предложила 

Скупштини општине Рудо да разријеши дужности 
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досадашњег ВД директора ЈУ Народна библиотека 

„Просвјета“ Рудо Остојић Предрага. 

 

Број:01-022-94/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

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

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо -

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“, 

број 5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 17.12.2014. године, донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању директора ЈУ Народна библиотека 

„Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

Остојић Предраг, професор историје из Рудог, 

именује се за директора ЈУ Народна библиотека 

„Просвјета“ Рудо, на мандатни период од четири године.  

 

Члан 2. 

Именовани ће послове директора  обављати без 

ограничења овлашћења. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног  дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Образложење 

 

Скупштина општине Рудо је на сједници 

одржаној  04.11.2014.године по налогу Окружног суда у 

Источном Сарајеву усвојила приговор Новаковић Мића и 

наложила Комисији за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо  да поново спроведе поступак по 

расписаном конкурсу  од 02.12.2013.године.  

Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо поново је спровела законом предвиђену 

процедуру за одабир кандида и доставила ранг листу 

кандидата за именовање. 

Комисија је констатовала да од свих 

пријављених кадидата два испуњавају све услове 

прописане конкурсом и то: Остојић Предраг који је 

прворангиран са 15 бодова и Новаковић Мићо који је 

другорангиран са 13,20 бодова. 

Имајући у виду напријед наведено Комисија за 

избор и именовања једногласно је  предложила 

Скупштини општине Рудо да за директора ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо именује Остојић Предрага 

из Рудог. 

Број:01-022-93/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р 

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

  На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 17.12.2014. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм   рада 

 Начелника општине Рудо за 2015. годину 

 

Члан  1. 

Даје се сагласност на Програм  рада Начелника 

општине Рудо за 2015. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-022-90/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                                         Велибор Ћировић.с.р   

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

  На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 89. тачка 4. Закона о 

шумама („Службени гласник РС“, број 75/08 и 29/09) и 

члана 34. Статута општине Рудо („Службени гласник 

опшрине Рудо“ број 5/13 - пречишћени текст и 3/14), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

17.12.2014. године, д о н и ј е л а    ј е 

 

 

О Д Л У К У 

o усвајању Програма коришћења  средстава 

накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 

2015. годину 

 

 

Члан 1. 

Усваја се програм коришћења средстава накнаде 

од продаје шумских дрвних сортимената у планираном 

износу од 60.000 КМ за  2015. години. 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програма коришћења  

средстава накнаде од продаје шумских дрвних 

сортимената за 2015. годину. 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве 

у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-83/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД 

ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ  ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
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1. 

Према одредбама члана 89. тачка 3. и 4. Закона о 

шумама („Службени гласник РС“ број 75/08 и 60/13) 

корисник шума и шумског земљишта у својини 

Републике Српске дужан је да плаћа накнаду за развој 

неразвијених дијелова општине са које потичу продати 

сортименти у износу од 10% финансијских средстава 

остварених продајом шумских дрвних сортимената, 

утврђених по цијенама франко утоварено на камионском 

путу за одређену календарску годину у шумама које су 

додијељене на кориштење. 

Ову накнада уплаћује ШГ „Панос“ Вишеград на рачун 

јавних прихода општине  Рудо, а може се трошити за 

развој неразвијених дијелова општине према програму 

који усваја надлежни орган јединице локалне 

самоуправе. 

 

2. 

Планирани приход  Буџета за 2015. годину по 

том основу износи 60.000 КМ. 

 

3. 

Из планираних средстава по том основу  

дјелимично или потпуно ће се финансирати следећи 

пројекти: 

1.Услуге зимске службе (конто 412812) ........... 10.000 КМ 

2.Одржавање локалних путева (конто 412520)..20.000 КМ 

3.Санирање локалних путева из Плана  

капиталних инвестиција (конто 511200)  ..........30.000 КМ 

 

4. 

Степен и динамика реализације програма 

зависиће од остварених прилива по овом основу. 

 

5. 

За намјенско трошење средстава одговоран је 

Начелник општине. 

                                                                

                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 

17...............................................................................................                                                                                         

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 195. тачка 3. Закона 

о водама („Службени гласник РС“, број 50/06 и 92/09), 

члана 34. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, број 5/13 - пречишћени текст и 3/14) 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

17.12.2014. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма кориштења средстава посебних 

намјена од водних накнада за 2015. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се Програм кориштења средстава 

посебних намјена од водних накнада у планираном 

износу од 8.000 КМ у 2015. години. 

 

 

Члан 2. 

 

Саставни дио ове одлуке је Програм 

кориштења средстава посебних намјена од водних 

накнада. 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаве у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-84/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 

 

ПРОГРАМ 

кориштења средстава посебних намјена од 

водних накнада за 2015. годину 

 

 

1. 

 

На основу члана 18.8 Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06 и 

92/09) посебне водне накнаде су средства која су 

намјењена за обављање послова и задатака у складу са 

Законом о водама, функционисање и одржавање 

некретнина и водних објеката од општег значаја, очување 

вриједности изграђених водних објеката и система, 

предузимање мјера јавног инвестирања и капитална 

изградња водних објеката. 

Посебне водне накнаде представљају накнаде за: 

- Накнаде за испоручену воду 

- Накнаде за воду која се плаћа при 

регистрацији моторних возила 

- Накнаде за испуштену загађену воду 

- Накнаде за искориштену воду за производњу 

електричне и топлотне енергије 

 

Средства од водних накнада која се дозначавају 

на рачун посебних намјена буџета јединице локалне 

самоуправе, потребно је користити за спровођење мјера 

које су предвиђене чланом 195. Закона о водама, а у 

складу са Планом утрошка средстава. 

 

2. 

 

Планирани износ ових средстава за 2015. годину 

износи 8.000 КМ. 

 

3. 

У складу са чланом 195. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06 и 

92/09) приход од посебних водних накнада се користи за 

стручно техничке послове у вези са примјеном одредаба 

Закона о водама и његовог спровођења, а посебно за: 

-израду привремених планова управљања водама 

-припрему планова управљања водама 

-спровођење праћења стања вода 

-успостављање и рад информационог система 
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-одржавање објеката у власништву Републике 

Српске, јединица локалне самоуправе или трећих лица, 

ако су од општег интереса, 

-спровођење интервентних активности у сектору 

вода на просторима Републике, 

-трошкове рада и функционисања агенције за 

воде, 

-трошкови функционисања јавних предузећа за 

воде, 

-трошкови развоја успостављању и вођењу 

информационих система, научног и стручног рада 

-подршци формирању и развоју квалификованих 

институција и субјеката битних за сектор вода  

-развоју сектора кроз финансирање изградње 

водних објеката и система, побољшања техничких, 

материјалних,кадровских и других капацитета. 

Узимајићи у обзир планирани износ прихода од 

водних накнада за 2015. годину,  напријед наведена 

средства биће утрошена за дјелимично или потпуно 

финансирање : 

-реализација пројеката у 2015. год..........8.000 КМ 

 

4. 

Средства прикупљена на рачун посебних намјена 

буџета општине од водних накнада су намјенска и 

користе се у складу са Законом о водама и овим 

Програмом. 

Надзор и контролу над провођењем овог 

Програма и намјенском трошењу средстава од посебних 

водних накнада врши Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде и надлежно Одјељење 

општине. 

 

5. 

Степен и динамика реализације програма 

зависиће од остварених прилива по овом основу. 

 

                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

18..............................................................................................                                                                                        

 На основу члана 10. Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије („Службени гласник Републике 

Српске“, број 52/14) и члана 34. Статута општине Рудо – 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

број 5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 17.12.2014. године, д о н и ј е л а   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма коришћења средстава 

уплаћених по основу Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2015. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Програм коришћења средстава 

уплаћених по основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије за 2015. годину у планираном износу од 

1.150.000 КМ. 

Члан 2. 

 Саставни дио ове одлуке је Програм коришћења 

средстава уплаћених по основу Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2015. годину. 

 

Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-82/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 

 

П Р О Г Р А М 

 

о  коришћењу средстава уплаћених по основу Закона 

о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2015. годину 

 

 

1. 

Овим Програмом се регулише кориштење 

средстава које општина Рудо остварује у 2015. години по 

основу Закона о накнадама за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне енергије, у 

укупно планираном износу од 1.150.000 КМ, а користиће 

се на следећи начин: 

          -Изградња примарних инфраструктурних објеката 

који су у функцији 

            привредног развоја и запошљавања, 30 % од 

планираних средстава и  

          -За остале сврхе, за финансирање осталих 

буџетских расхода у 

            2015. години, 70 % од  укупно планираних 

средстава. 

 

2. 

Средства  за изградњу примарних 

инфраструктурних објеката који су у функцији 

привредног развоја и запошљавања, ће се користити  у 

складу са  Планом капиталних инвестиција који усваја 

Скупштина општине Рудо. 

 

3. 

Остала средства  ће се користити за 

финансирање буџетских расхода који су садржани у 

Табели број 1, која је саставни дио овог Програма. 

 

4. 

Програмом су наведени плански износи 

средстава који ће се користити за поједине намјене, у 

складу са поменутим Законом  и могу се мијењати у 

складу са оствареним  приходом по основу накнаде за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије у 2015.години. 
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 T А Б Е Л А  број 1 

Подаци о планираном кориштењу средстава од накнаде за кориштење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2015. годину 

 

Ред 

број 

Н А М Ј Е Н А % 

учеш

ће 

    И З Н О С Н А П О М 

Е Н А 

I Изградња 

примарних  

Инфраструктурних 

објеката 

30 % 345.000,00 План 

капиталних 

инвестиција 

за 2015. 

год. 

II За остале сврхе-

подстицај развоја 

пољопривредне 

производње и 

финансирање 

следећих буџетских 

расхода: 

70 %  

 

805.000,00 

Програм 

кориштења 

средстава 

1. Подстицај 

пољопривредне 

производње 

 75.000,00  

2. Трошкови јавне 

расвјете 

 42.000,00  

3. Студенске 

стипендије 

 75.000,00  

4. Набавка лож уља  19.000,00  

5. Издвај.за социјалну 

зашт. 

 392.190,00  

6. Издвајања за 

удружења 

 50.000,00  

7. Матер.трошкови 

СШЦ 

 52.065,00  

8. Матер.трошк.Библи

отеке 

 11.245,00  

9. Матер.трошк.ОШ 

Рудо 

 8.000,00  

10. Матер.трошк.ОШ 

Штрпци 

 7.000,00  

11. Текуће помоћи 

избјеглим и 

расељеним лицима 

  

9.000,00 

 

12. Здравствена зашт. 

живот. 

 3.000,00  

13. Расходи по основу 

утрошка воде на 

јавним површинама 

  

 

500,00 

 

14. Матер.трош.Дом 

здравља 

 25.000,00  

15. Чишћење јав. 

површина 

 30.000,00  

16. Услуге 

дератизације и 

кафилерије 

  

6.000,00 

 

     

 Укупно(I+II) 100%     1.150.000,00  

                                                                                                    

                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                           Скупштине општине Рудо 

                                                                                Велибор Ћировић.с.р   
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19............................................................................................                                                                                         

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланa 35. Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12 и  52/14) и члана 

34. Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 5/13 – пречишћени текст и 3/14), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној 17.12. 2014. године,   

д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о извршењу Буџета општине Рудо за 2015. годину 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин извршења 

Буџета општине Рудо за 2015. годину (у даљем тексту 

Буџет). 

Одлука ће се спроводити у сагласности са 

Законом о буџетском систему Републике Српске и 

Законом о трезору. 

Све одлуке, закључци и рјешења која се односе 

на буџет морају бити у складу са овом одлуком. 

Одлука се односи и на буџетске кориснике који 

се у цијелости или дјелимично финансирају из Буџета. 

 

Члан 2. 

 Средства буџета распоређују с у укупном износу 

од 4.270.900 КМ, од чега: 

 -за утврђене намјене................4.260.900 КМ 

(текући и капитални трошкови) 

 -за буџетску резерву...............      10.000  КМ 

 Укупна буџетска потрошња мора бити 

уравнотежена са укупним буџетским средствима. 

 

Члан 3. 

 Приходи Буџета утврђени су чланом 9. и 11. 

Закона о буџетском систему Републике Српске - 

пречишћени текст, а сачињавају их: 

 -приходи који се дијеле између буџета 

Републике, буџета општине и градова и других 

корисника 

 -приходи који припадају Буџету општине као и  

-властити приходи буџетских корисника 

 

Члан 4. 

 Буџетски корисници могу сходно одредбама 

члана 11. Закона о буџетском систему Републике Српске 

користити властите приходе у 100%-тном износу. 

 

Члан 5. 

 Начелник општине и одјељење за финансије 

контролишу прилив и одлив средстава према усвојеном 

буџету. 

 Наредбодавац и одговорна особа за извршење 

Буџета у цјелини је Начелник општине. 

 Кориштење средстава за капитална улагања 

вршиће се по Плану инвестиционих улагања. 

Члан 6. 

 Корисници буџетских средстава дужни су 

средства утврђена у буџету користити према начелима 

рационалности и штедње. 

 Корисници буџета располажу са планираним 

буџетским средствима према приоритетима које утврђује 

извршилац буџета. 

 

Члан 7. 

 Корисници буџетских средстава су обавезни да 

поднесу Одјељењу за финансије тромјесечни оперативни 

план за извршење буџета са потпуном структуром и 

намјеном тражених средстава десет дана прије почетка 

квартала за који се план подноси. Изузетно од става 1. 

овог члана, квартални финансијски план за први квартал 

фискалне године доставиће се до 15. јануара текуће 

фискалне године. 

 Уколико се укаже потреба за сезонским 

коришћењем средстава, буџетски корисници дужни су, 

писменим захтјевом, тражити измјену достављеног 

кварталног финансијског плана, и то најкасније 5 дана 

прије почетка квартала. 

 Одјељење за финансије обавјештава буџетског 

корисника о висини буџетских средстава која ће им се 

ставити на располагање тромјесечним оперативним 

буџетом, а у складу са процијењеним остварењем 

прилива  буџетских средстава. 

 Ако корисник буџета не поднесе оперативни 

план у року из става 1. овог члана, оперативни буџет за 

тог буџетског  корисника одређује Одјељење за 

финансије. 

 Укупан износ свих мјесечних планова потрошње 

сваког буџетског корисника  може бити мањи или једнак 

износу усвојеног годишњег буџета за тог буџетског 

корисника. 

Буџетски корисници могу стварати обавезе 

највише до износа планираних кварталним плановима. 

Издаци се могу реализовати само ако су у складу 

са усвојеним финансијским планом. 

 

Члан 8. 

 Буџетски корисници према Правилнику о 

буџетским класификацијама, садржини рачуна и 

примјени контног плана за кориснике прихода буџета 

Републике, општина, градова и фондова дужни су се 

придржавати прописане буџетске класификације и 

буџетског рачуноводственог поља, аналитичке 

фондовске, организационе, економске и функционалне 

класификације. 

 Унос буџета, односно буџетских трансакција у 

систем трезора за кориснике буџета општине врши се на 

нивоу општег фонда (01), потрошачке јединице и 

синтетичког конта. 

 

Члан 9. 

 Фонд прихода по посебним прописима (02) 

користи се за евидентирање средстава која се,  на основу 

прописа, користе само у посебне сврхе и свих активности 

које се финансирају из тих средстава. 

 Фонд грантова (03) користи се за евидентирање 

грантова буџетских корисника и свих активности које се 

финансирају из тих средстава, а која нису укључена у 

општи фонд (01). 

 Фонд за посебне пројекте (05) користи се за 

евидентирање средстава намјењених посебним 
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пројектима и свих активности на реализацији односних 

пројеката који нису укључени у општи фонд (01). 

 

Члан 10. 

 Потрошачке јединице Општинска управа Рудо, 

Скупштина општине Рудо, Мјесне заједнице, Центар за 

социјални рад Рудо, Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо, Средњошколски центар „Рудо“, ЦКПД “Просвјета“ 

Рудо и Установа за туризам и спорт Рудо само у 

изричитим ситуацијама могу користити фондовску 

класификацију наведену чланом 9. 

 Прописивањем фондовске класификације, 

различитим од фонда (01), могућ је унос и књижење 

финансијских трансакција у складу с прописаним 

контним планом. 

 

Члан 11 

Одсјек за финансије врши пренос средстава за 

измирење обавеза по основу расхода буџета искључиво 

на основу образаца за трезорско пословање буџетских 

корисника, које сачињава и за које је одговоран буџетски 

корисник 

Подаци унесени у образце за трезорско 

пословање буџетских корисника морају бити сачињени 

на основу образаца  за трезорско пословање буџетских 

корисника прописаних правилником. 

Подаци унесени у образце за трезорско 

пословање буџетских корисника морају бити сачињени 

на основу вјеродостојних књиговодствених исправа. 

Исправама из предходног члана сматрају се: 

-обрачунске листе плата и накнада 

-предрачуни, рачуни и уговори 

-одлуке и рјешења надлежних органа из којих 

проистичу финансијске обавезе 

-остале финансијске исправе 

 

Члан 12. 

За тачност књиговодствених исправа, интерне 

контролне поступке којима подлијежу те исправе и за 

вјеродостојан унос исправа  у рачуноводствене системе и 

главну књигу одговара буџетски корисник. 

Начелник општине може именовати радно тијело 

са задатком да врши контролу пословања свик корисника 

буџета  као и потрошњу средстава датих корисницима 

грантова. 

 

Члан 13. 

Буџетски корисници су дужни да се у поступку 

набавке робе, материјала и вршења услуга придржавају 

одредби Закона о јавним набавкама БиХ. 

Одсјек за финансије обуставиће плаћање за које 

предходно није проведена процедура из става 1. овог 

члана. 

Корисници буџетских средстава могу стварати 

обавезе и користити средства само за намјене предвиђене 

буџетом и то до износа који је планиран, а у складу са 

расположивим средствима. 

 

Члан 14. 

Одобравање средстава за текуће помоћи може се 

вршити само на основу критеријума утврђених од стране 

давалаца средстава или уз подношење одговарајућег 

програма, односно пројекта. 

 

Члан 15. 

Начелник општине може на приједлог 

Начелника одјељења за привреду и финансије средства 

распоређена буџетом прераспоређивати-реалоцирати: 

-у оквиру организационе јединице 

-између организационих јединица и то до 5% 

усвојених средстава те организационе јединице којој се 

средства умањују. 

Начелник је обавезан да полугодишње 

извјештава Скупштину општине о извршеној 

прерасподјели средстава из става 1. овог члана. 

Прерасподјела средстава у оквиру буџетских 

корисника између текућих и капиталних расхода се врши 

на основу закључка Начелника општине. Не може се 

вршити прерасподјела са материјалних трошкова на 

трошкове личних примања. 

 

Члан 16. 

Распоред средстава буџетске резерве вршиће се у 

складу са чланом 42. Закона о буџетском систему 

Републике Српске за: 

1.покривање непредвиђених расхода-за која нису 

планирана срдства у буџету 

2.буџетске издатке за које се у току године 

покаже да планирана буџетска средства нису била 

довољна 

3.привремено извршење обавеза буџета - услед 

смањења обима буџетских средстава, и 

4.изузетно за остале намјене у складу са 

одлукама Начелника општине. 

Средства буџетске резерве се троше на основу 

акта Начелника општине. 

Начелник општине полугодишње и годишње 

извјештава Скупштину општине о кориштењу средстава 

буџетске резерве. 

Корисници средстава грантова (помоћи) дужни 

су да поднесу извјештај о утрошку примљених средстава 

два пута годишње. 

 

Члан 17. 

Исплата плата и осталих личних примања 

буџетских корисника врши се преносом средстава са  

Јединственог рачуна трезора општине на текуће рачуне 

запослених у одговарајућим банкама. 

Буџетски корисници дужни су прописани 

образац за трезорско пословање за лична примања 

доставити на унос у систем трезора до 5-ог у мјесецу за 

предходни мјесец. 

 

Члан 18. 

Обавезе по основу расхода буџета ће се 

измиривати по следећим приоритетима: 

-средства  за порезе и доприносе на нето плате и 

остала лична примања 

-средства за нето плате 

-средства за остала лична примања 

-средства за борачко инвалидску заштиту 

-средства за текуће обавезе према добављачима 

за робу, материјал и услуге 
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-средства за обавезе према добављачима 

пренесене из предходних година 

-средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање 

-средства за остале обавезе 

 

Члан 19. 

Начелник општине дужан је Скупштини 

општине поднијети полугодишњи и годишњи извјештај о 

извршењу буџета а за три и девет мјесеци даје 

информацију о извршењу буџета. 

За извршење буџета Начелник општине 

одговоран је Скупштини општине. 

 

Члан 20. 

У мјери у којој су  одредбе ове Одлуке у сукобу 

са другим Одлукама Скупштине општине, одредбе из ове 

Одлуке ће имати приоритет над одредбама других одлука 

у стварима које се тичу извршења буџета по свим 

ставкама. Уколико су другим одлукама прописани 

новчани издаци из Буџета који се разликују од 

планираних (већи)  износа у Буџету општине обавезно се 

примјењују одредбе и планирани износи предвиђени 

овом Одлуком и Буџетом општине за 2015.годину. 

 

Члан 21. 

Правилнике, упитства и инструкције о 

спровођењу ове одлуке прописује Начелник општине. 

 

Члан 22 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-81/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р 

20.................................................................................. ............  

  На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 17.12.2014. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм   рада 

 Мјесних заједница општине Рудо за 2015. годину 

 

Члан  1. 

 

Даје се сагласност на Програм  рада Мјесних 

заједница општине Рудо за 2015. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-91/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   
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  На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 17.12.2014. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације  о стању у области ловства 

 на територији општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о стању у области 

ловства на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-89/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 

22...............................................................................................                                                                                         

На основу члана 31.  Закона о буџетском систему 

Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 121/12 

и 52/14) и члана 34. Статута општине Рудо ("Службени 

гласник општине Рудо", број: 5/13 – пречишћени текст и 

3/14), а након разматрања Буџета општине Рудо за 2015. 

годину, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 17.12.2014. године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Усваја  се Буџет општине Рудо за 2015. годину у 

износу од 4.270.900 КМ, од чега буџетски приходи 

износе 3.820.900 КМ а примици од отплате датих кредита 

из буџетских средстава 450.000 КМ. 

 

Члан 2. 

 Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Рудо 

за 2015. годину са аналитичким прегледом планираних 

буџетских средстава и буџетских издатака према 

организационој, економској и функционалној 

класификацији. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-80/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 



 

 

“Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   13/14      22.12.2014.                    Страна 

 

20 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

         

 
ОРГАНИЗАЦИОНА  КЛАСИФИКАЦИЈА  

      

         

  
ИЗВРШЕНИ  ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ  

      

         Редни 

Конто ОПИС 

Ребаланс Проц.извр. БУЏЕТ 

 
Индекс Индекс 

број 2014 2014 2015 

 
6/4 6⁄5 

1 2 3 4 5 6 

 
7 8 

            

 
    

А 71 Приходи од пореза (1+2+3+4+5+6) 1.949.050 1.949.050 1.978.300 

 
101,50 101,50 

            

 
    

1 711 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  7111 Порез на доходак 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарст       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

2 713 Порез на ЛП приходе од само.дјелат. 140.000 140.000 150.000 

 
107,14 107,14 

  7131 Порез на плату 140.000 140.000 150.000 

 
107,14 107,14 

  713111 Порез на приходе од самосталне дјелатности 10.000 10.000 10.000 

 
100,00 100,00 

  713112 Порез на приходе од сам. дјел у паушал. износу        

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  713113 Порез на лична примања 130.000 130.000 140.000 

 
107,69 107,69 

  713114 Порез на лична прим. лица која обављ само.дј        

 
#DIV/0! #DIV/0! 

3 714 Порез на имовину-Порез на непокретност  58.700 58.700 58.300 

 
99,32 99,32 

  7141 Порез на имовину 58.500 58.500 58.200 

 
99,49 99,49 

  714111 Порез на имовину 500 500 200 

 
40,00 40,00 

  714112 Порез на непокретност 58.000 58.000 58.000 

 
100,00 100,00 

  7142 Порез на наслеђе и поклон 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  714211 Порез на наслеђе и поклон       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  7143 Порез на финанс и капиталне трансакције 200 200 100 

 
50,00 50,00 

  714311 Порез на пренос непокретности и права 200 200 100 

 

50,00 50,00 

4 715 Порез на промет производа и услуга 350 350 0 

 
0,00 0,00 

  7151 Порез на промет производа 300 300 0 

 
0,00 0,00 

  715111 Општи порез на промет по општој стопи       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  715112 Општи порез на промет по нижој стопи 200 200   

 
0,00 0,00 
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  715113 Општи порез на промет деривата нафте       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  715114 Општи порез на промет дуванске прерађевине       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  715115 Општи порез на промет алкохолних пића 50 50   

 
0,00 0,00 

  715116 Општи порез на промет кафе 50 50   

 
0,00 0,00 

  715117 Општи порез на промет лож-уља       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  7152 Порез на промет услуга 50 50 0 

 
0,00 0,00 

  715211 Општи порез на промет услуга по општој стопи       

 

#DIV/0! #DIV/0! 

  715212 Општи порез на промет услуга у паушал.износу 50 50   

 
0,00 0,00 

5 717 Индиректни порези дозначени од УИО 1.750.000 1.750.000 1.770.000 

 
101,14 101,14 

  7171 Индиректни порези дозначени од УИО 1.750.000 1.750.000 1.770.000 

 
101,14 101,14 

  717111 Индиректни порези дозначени од УИО 1.750.000 1.750.000 1.770.000 

 
101,14 101,14 

6 719 Остали порески приходи 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  7191 Остали порески приходи 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  719113 Порез на добитке од игара на срећу       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

            

 
    

Б 72 Непорески приходи (1+2+3+4) 1.471.957 1.471.957 1.515.850 

 
102,98 102,98 

            

 
    

1 721 

Приходи од фин. и нефин. имовине и 

 позитивних курсних разлика 57.958 57.958 87.950 

 
151,75 151,75 

  7212 Приходи од закупа и ренте 1.874 1.874 2.000 

 
106,72 106,72 

  721222 Приходи од давања у закуп објеката (земљиште) 1.700 1.700 2.000 

 
117,65 117,65 

  721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике 174 174   

 
0,00 0,00 

  7213 Приходи од камата на готовину и готов.еквивал. 1.300 1.300 1.300 

 
100,00 100,00 

  721311 Прих.од камата на новч.сред.на редов.рач. 1.000 1.000 1.000 

 
100,00 100,00 

  721312 Прих.од камата на новчана средства на посебним рач. 300 300 300 

 
100,00 100,00 

  7215 Приходи од камата за дате зајмове 54.784 54.784 84.650 

 
154,52 154,52 

  721579 Приходи од камата на дате зајмове  54.784 54.784 84.650 

 
154,52 154,52 

  7216 Приходи по основу позитивних курсних разлик 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  721619 Приходи по основу позитивних курсних разлик       

 

#DIV/0! #DIV/0! 

2 722 Накнаде и таксе и прих. од пру.јав.ус. 1.385.499 1.385.499 1.405.900 

 
101,47 101,47 

  7221 Административне таксе 33.000 33.000 35.000 

 
106,06 106,06 

  722121 Општинске административне таксе 33.000 33.000 35.000 

 
106,06 106,06 

  7223 Комуналне таксе 37.629 37.629 37.000 

 
98,33 98,33 
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  722312  Комуналне таксе на фирму 35.000 35.000 37.000 

 
105,71 105,71 

  722313 Комунална такса за држање моторних возила       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  722318 Комунална такса за кориштење рекламних паноа 2.629 2.629   

 
0,00 0,00 

  7224 Накнаде по разним основама 1.267.870 1.267.870 1.287.000 

 
101,51 101,51 

  722411 Накнаде за уређење грађ. земљишта 2.500 2.500 3.000 

 
120,00 120,00 

  722412 Накнаде за коришћење грађ.земљишта 8.000 8.000 5.000 

 
62,50 62,50 

  722424 Накнаде за кориштење минералних сир.(шљунак,пијесак) 12.000 12.000 13.000 

 

108,33 108,33 

  722425 Накнаде за промјену намјене пољоп. зем. 50 50   

 
0,00 0,00 

  722435 Накнаде од прод.шум.дрв.сортимен. 90.000 90.000 60.000 

 
66,67 66,67 

  722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдј. 200 200   

 
0,00 0,00 

  722443 Накнада за воду за друге намјене за људску упо 20 20   

 
0,00 0,00 

  722444 Накнада за употребљену воду       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  722445 Нак.за воде и мине. воде које се кор за флаши.       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  722446 Нак.за заштиту вода коју плаћају вл. тран. ср 7.000 7.000 7.000 

 
100,00 100,00 

  722447 Накнада за испуштанје отпадних вода 1.000 1.000 1.000 

 

100,00 100,00 

  722448 Нак.за искориштену воду за произ. ел.енергије 100 100   

 
0,00 0,00 

  722461 Накнада за коришћење добара од општег инт 5.000 5.000 6.000 

 
120,00 120,00 

  722463 Накнада за извађени материјал       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  722464 Накнада за воде за узгој рибе       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  722465 Накнада за воде за индустријске процесе       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  722467 Средства за фин. Мјера заштите од пожара 2.000 2.000 2.000 

 
100,00 100,00 

  722468 Накн. за кориш.приро. ресурса за произ.ел енер 1.100.000 1.100.000 1.150.000 

 
104,55 104,55 

  722469 Накнада за узгој рибе       

 

#DIV/0! #DIV/0! 

  722491 Конц.накнаде за кориш.природ.и др.добара од опш.ин. 40.000 40.000 40.000 

 
100,00 100,00 

  7225 Приходи од пружања јавних услуга 47.000 47.000 46.900 

 
99,79 99,79 

  722521 Властити приходи општине 5.000 5.000 5.000 

 
100,00 100,00 

  722539 Остали приходи       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  722591 Властити приходи буџетских корисника 42.000 42.000 41.900 

 
99,76 99,76 

  722591 Властити приходи буџ. Корис.-Центар за соц рад 16.500 16.500 16.500 

 
100,00 100,00 

  722591 Властити приходи буџ. Корис.-Развојна агенција       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  722591 Властити приходи буџ. Корис.-СШЦ 500 500 400 

 

80,00 80,00 

  722591 Властити приходи буџ корисн.-ЦКПД"Просвјета" 13.000 13.000 15.000 

 
115,38 115,38 

  722591 Властити приходи буџ.корисника-"ЈУ за туризам и сп." 3.000 3.000 10.000 

 
333,33 333,33 

  722591 Властити приходи буџ.корисника- "Ватрогасно" 9.000 9.000   

 
0,00 0,00 
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3 723 Новчане казне 3.500 3.500 2.000 

 
57,14 57,14 

  7231 Одузета имов.кор.из сред.до.про.одуз.пред. 3.500 3.500 2.000 

 
57,14 57,14 

  723121 Нов.казне за прекршаје и одузета имов.корист 3.500 3.500 2.000 

 
57,14 57,14 

4 729 Остали непорески приходи 25.000 25.000 20.000 

 
80,00 80,00 

  7291 Остали  непорески приходи 25.000 25.000 20.000 

 
80,00 80,00 

  729112 Средства лутрије за хуманитарне сврхе       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  729113 Остали републички непорески приходи       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  729124 Остали општински непорески приходи 25.000 25.000 20.000 

 
80,00 80,00 

  729129 Остали укинути општински приходи        

 
#DIV/0! #DIV/0! 

            

 
    

В 73 Грантови 20.000 20.000 0 

 
0,00 0,00 

            

 
    

  731 Грантови 20.000 20.000 0 

 
0,00 0,00 

  7311 Грантови из иностранства 20.000 20.000 0 

 
0,00 0,00 

  731111 Текући грантови из иностранства 20.000 20.000   

 

0,00 0,00 

  7312 Грантови у земљи 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  731211 Текући грантови од правних лица       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  731219 Остали капитални грантови        

 
#DIV/0! #DIV/0! 

            

 
    

Г 78 Трансфери између буџетских јединица 325.486 325.486 326.750 

 
100,39 100,39 

            

 
    

1 781 Трансфери између буџ јединица разл.нивоа в 325.486 325.486 326.750 

 
100,39 100,39 

  7813 Трансфери јединицама локалне самоуправе 325.486 325.486 326.750 

 
100,39 100,39 

  781311 Трансфери јед. лок.самоуправе за подр буџету 30.000 30.000 30.000 

 
100,00 100,00 

  781314 Трансфери јед.лок.сам.за пројекте туризма       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  781315 Трансфери јед.лпк.сам.за пројекте из обл.културе       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  781316 Трансфери јед.лок.сам.за социјалну заштиту 294.800 294.800 296.750 

 
100,66 100,66 

  781319 Остали трансфери јединицама локалне самоуп 686 686   

 
0,00 0,00 

            

 
    

Д 81 Примици за нефинансијску имовину 4.000 4.000 0 

 
0,00 0,00 

            

 
    

  811 Примици за нефинансијску имовину 4.000 4.000 0 

 
0,00 0,00 

  8111 Примици за зграде и објекте 4.000 4.000 0 

 
0,00 0,00 
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  811125 Примици за спортско рекреативне објекте       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  811196 Примици за паркове и тргове 4.000 4.000   

 
0,00 0,00 

  8112 Примици за постројења и опрему 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  811211 Примици за моторна возила       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  811216 Примици за пловна возила       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

            

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  813 Примици за непроизведену сталну имовину 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  8131 Примици за земљиште 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  813113 Примици за остало грађевинско земљиште       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

            

 
    

Ђ 91 Примици од финансијске имовине 600.000 600.000 450.000 

 
75,00 75,00 

            

 
    

  911 Примици од финансијске им овине 600.000 600.000 450.000 

 
75,00 75,00 

  9112 Примици од акција и учешћа у капиталу 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  911221 Учешће у капиталу јавних предузећа       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  9114 Примици од наплате датих зајмова 600.000 600.000 450.000 

 
75,00 75,00 

  911458 Примици од наплате зајмова 600.000 600.000 450.000 

 
75,00 75,00 

            

 
    

    ПРИХОДИ  (А+Б+В+Г) 3.766.493 3.766.493 3.820.900 

 
101,44 101,44 

    ПРИМИЦИ (Д) 4.000 4.000 0 

 
0,00 0,00 

    ПРИМИЦИ (Ђ) 600.000 600.000 450.000 

 
75,00 75,00 

    ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ) 4.370.493 4.370.493 4.270.900 

 
97,72 97,72 

            

 
    

Е   Средства суфицита из ранијих година 321.107 321.107   

 
    

Ж   Неутрошена средстав револвинг фонда ран.пер. 217.000 217.000   

 
    

    УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+E+Ж 4.908.600 4.908.600 4.270.900 

 
87,01 87,01 
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ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

      

         функ 

Конто ОПИС 

Ребаланс Проц.извр. БУЏЕТ 

 
Индекс Индекс 

ција 2014 2014 2015 

 
6/4 6⁄5 

1 2 3 4 5 6 

 
7 8 

            

 
    

A 0 080 110 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 135.400 135.400 126.800 

 
93,65 93,65 

            

 
    

  4121 Расходи по основу закупа 500 500 0 

 
0,00 0,00 

1 412112 Закуп за потребе изборне комисије 500 500   

 
0,00 0,00 

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 700 700 0 

 
0,00 0,00 

1 412249 Трошкови превоза 700 700   

 
0,00 0,00 

  4123 Расходи за режијски материјал 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

1 412319 Расходи за остали канцеларијски материјал       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 500 500 0 

 
0,00 0,00 

1 412611 Дневнице скупштинских комисија и одборника       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

1 412613 Расходи по основу јавног превоза 500 500   

 
0,00 0,00 

  4129 Остали расходи  133.700 133.700 126.800 

 
94,84 94,84 

1 412922 Котизација 1.000 1.000 1.000 

 
100,00 100,00 

1 412934 Расходи за бруто накнаде чл.комисија и радних тиј. 8.000 8.000 8.000 

 
100,00 100,00 

1 412934 Расходи за бруто накнаде - изборна комисија 12.500 12.500 5.800 

 
46,40 46,40 

1 412935 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима 107.500 107.500 111.000 

 
103,26 103,26 

1 412938 Расходи за бруто накнаде за приврем.и поврем.послове 1.600 1.600   

 
0,00 0,00 

1 412939 Расходи за бруто накнаде - бирачки одбори       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

1 412979 Расходи по основу осталих доприноса - фонд солидар. 600 600 1.000 

 
166,67 166,67 

1 412999 Остали непоменути расходи 2.500 2.500   

 
0,00 0,00 
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  0 080 190 ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА       

 
    

            

 
    

Б 0 080 200 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 33.020 33.020 32.640 

 
98,85 98,85 

            

 
    

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 3.000 3.000 2.500 

 
83,33 83,33 

1 412211 Трошкови електричне енергије 3.000 3.000 2.500 

 
83,33 83,33 

  4129 Остали непоменути расходи 30.020 30.020 30.140 

 
100,40 100,40 

1 412939 Расходи за остале бруто накнаде МЗ 29.860 29.860 29.860 

 
100,00 100,00 

1 412979 Расходи по основу осталих доприноса - фонд солидар. 160 160 280 

 
175,00 175,00 

1 412999 Остали непоменути расходи       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

            

 
    

В 0 080 130 ОПШТИНСКА УПРАВА РУДО 3.298.121 3.298.121 2.786.599 

 
84,49 84,49 

            

 
    

  4111 Расходи за бруто плате 782.631 782.631 783.000 

 
100,05 100,05 

1 411111 Расходи за нето плату 457.000 457.000 475.000 

 
103,94 103,94 

1 411112 Расходи за нето плату приправника 15.471 15.471   

 
0,00 0,00 

1 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 310.160 310.160 308.000 

 
99,30 99,30 

  4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 242.315 242.315 247.731 

 
102,24 102,24 

1 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 10.000 10.000 10.000 

 
100,00 100,00 

1 411212 Расходи за накнаде коришћења личног возила 2.500 2.500 2.500 

 
100,00 100,00 

1 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 72.000 72.000 79.500 

 
110,42 110,42 

1 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 43.290 43.290 43.290 

 
100,00 100,00 

1 411223 Расходи за зимницу 12.870 12.870 4.290 

 
33,33 33,33 

1 411224 Расходи за огрев       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

1 411231 Расходи за отпремнине 5.405 5.405 7.500 

 
138,76 138,76 

1 411232 Расходи за јубиларне награде 900 900 3.500 

 
388,89 388,89 

1 411236 Расходи за новч.помоћи у случ.смрти чл. уже пород. 2.000 2.000 2.000 

 
100,00 100,00 

1 411239 Расходи за остале награде и једнократне помоћи 8.000 8.000 8.000 

 
100,00 100,00 

1 411249 Oстала лична примања 800 800 800 

 
100,00 100,00 
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1 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 84.550 84.550 86.351 

 
102,13 102,13 

  4121 Расходи по основу закупа 2.500 2.500 0 

 
0,00 0,00 

4 412199 Расходи по основу осталог закупа 2.500 2.500   

 
0,00 0,00 

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 69.210 69.210 65.000 

 
93,92 93,92 

1 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 8.000 8.000 8.000 

 
100,00 100,00 

1 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 1.000 1.000 1.000 

 
100,00 100,00 

1 412216 Расходи по основу утрошка лож-уља 18.700 18.700 19.000 

 
101,60 101,60 

1 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 3.000 3.000 3.000 

 
100,00 100,00 

5 412223 Расходи за услуге дератизације, кафилерије 10.000 10.000 6.000 

 
60,00 60,00 

1 412230 Расходи за комуникационе услуге (ПТТ услуге) 25.000 25.000 25.000 

 
100,00 100,00 

6 412241 Расходи за услуге превоза - штампа 3.000 3.000 3.000 

 
100,00 100,00 

1 412249 Расходи за остале услуге превоза 510 510   

 
0,00 0,00 

  4123 Расходи за режијски материјал 16.500 16.500 15.500 

 
93,94 93,94 

1 412310 Расходи за канцеларијски материјал 10.000 10.000 10.000 

 
100,00 100,00 

1 412320 Расходи за остал. материјал за одржавање чистоће 1.000 1.000 1.000 

 
100,00 100,00 

1 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 4.000 4.000 3.000 

 
75,00 75,00 

1 412390 Расходи за остали режијски материјал 1.500 1.500 1.500 

 
100,00 100,00 

  4124 Расходи за материјал за посебне намјене 1.400 1.400 1.000 

 
71,43 71,43 

4 412429 Рас. за остали медицински и лабораторијски материјал 180 180   

 
0,00 0,00 

4 412439 Р.за остали мат.за образовање, науку, кул.и спорт 720 720   

 
0,00 0,00 

3 412443 Расходи за материјал за потребе цивилне заштите 500 500 1.000 

 
200,00 200,00 

  4125 Расходи за текуће одржавање 28.000 28.000 56.586 

 
202,09 202,09 

6 412510 Расходи за текуће одржавање зграда     500 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

6 412520 Рас. за текуће одржавање осталих објеката(путeви,...) 20.000 20.000 46.086 

 
230,43 230,43 

1 412530 Расходи за текуће одржавање опреме(aути, aпaрaти....) 8.000 8.000 10.000 

 
125,00 125,00 

  4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 14.175 14.175 14.000 

 
98,77 98,77 

1 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 2.000 2.000 2.500 

 
125,00 125,00 

1 412612 Расходи по основу смјештаја на сл.путовањима 1.500 1.500 1.000 

 
66,67 66,67 

1 412613 Расходи по основу јавног превоза на сл.путовањима       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412614 Р.по основу пр.лич.возилима на сл.путовањ.у земљи 120 120   

 
0,00 0,00 
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1 412621 Расходи по основу дневница у иностранству 500 500 500 

 
100,00 100,00 

4 412624 Р.по основу пр.лич.возилима на сл.путовањ.у иностран. 55 55   

 
0,00 0,00 

1 412630 Расходи по основу утрошка горива 10.000 10.000 10.000 

 
100,00 100,00 

  4127 Расходи за стручне услуге 48.354 48.354 40.500 

 
83,76 83,76 

1 412712 Расходи за услуге платног промета 7.000 7.000 7.000 

 
100,00 100,00 

1 412721 Расходи за осигурање возила - регистрација 3.500 3.500 5.000 

 
142,86 142,86 

1 412725 Расходи за осигурање запослених 1.368 1.368 1.500 

 
109,65 109,65 

1 412729 Расходи за остале услуге осигурања 76 76   

 
0,00 0,00 

1 412731 Расходи за услуге штампања, увезивања 2.000 2.000 2.000 

 
100,00 100,00 

1 412732 Расходи за услуге објављивања тендера, огласа  5.000 5.000 4.000 

 
80,00 80,00 

1 412739 расходи за услуге информисања  180 180   

 
0,00 0,00 

1 412741 Расходи за услуге ревизије       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

1 412753 Расходи за услуге превођења (страни језик) 1.500 1.500   

 
0,00 0,00 

1 412770 Расходи за компјутерске услуге (Итзинерис,трезор,сајт) 8.000 8.000 10.000 

 
125,00 125,00 

4 412791 Расходи за образовне и едукативне услуге 7.730 7.730   

 
0,00 0,00 

1 412799 Расходи за остале струче услуге  4.000 4.000 4.000 

 
100,00 100,00 

1 412799 Расходи за остале ст.ус.- првост.љекарска комисија 8.000 8.000 7.000 

 
87,50 87,50 

  4128 

Расходи за услуге одржавања јавних површина 

и заштите животне средине 81.600 81.600 83.500 

 
102,33 102,33 

6 412812 Расходи за услуге зимске службе 6.000 6.000 10.000 

 
166,67 166,67 

5 412813 Расходи за услуге чишћења јавних површина 30.000 30.000 30.000 

 
100,00 100,00 

6 412814 Расходи по основу јавне расвјете 42.000 42.000 42.000 

 
100,00 100,00 

6 412815 Расходи по основу утрошка воде на јавним површ. 100 100 500 

 
500,00 500,00 

5 412819 Расходи за остале услуге одржавања јавних површ. 1.000 1.000 1.000 

 
100,00 100,00 

5 412822 Расходи за услуге заштитеживотне средине (језеро) 2.500 2.500   

 
0,00 0,00 

  4129 Остали непоменути расходи 37.157 37.157 41.000 

 
110,34 110,34 

1 412921 Расходи за стручне испите запослених 800 800 1.000 

 
125,00 125,00 

1 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз 1.000 1.000 2.000 

 
200,00 200,00 

1 412934 

Расходи за бруто накнаде члановима комисије -  (мртвозорство, давање 

стручног  мишљења-уплаћије инвеститор)  6.000 6.000 6.000 

 
100,00 100,00 
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1 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

1 412938 Расходи за бруто накнаде за привр.и повр.послове       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

1 412939 Расходи за остале бруто накн. за рад ван радног односа       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

1 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 4.000 4.000 4.000 

 
100,00 100,00 

6 412943 Расходи за прославу празника, орг.пријема 11.000 11.000 10.000 

 
90,91 90,91 

3 412959 Расходи по судским рјешењима 5.000 5.000 4.000 

 
80,00 80,00 

1 412971 Расходи по основу пореза на терет послодавца       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

1 412979 Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси 5.500 5.500 10.000 

 
181,82 181,82 

1 412992 Расходи по основу чланарина - Савез градова 2.000 2.000 2.000 

 
100,00 100,00 

1 412999 Остали непоменути расходи 1.857 1.857 2.000 

 
107,70 107,70 

            

 
    

  4141 Субвенције 80.000 80.000 75.000 

 
93,75 93,75 

4 414141 Субвенције непроф.субјектима из области пољопривр. 80.000 80.000 75.000 

 
93,75 93,75 

            

 
    

  4152 Грантови у земљи 285.172 285.172 332.782 

 
116,70 116,70 

1 415211 Текући грантови политичким организацијама 10.000 10.000 10.000 

 
100,00 100,00 

10 415212 Текући грантови хуман.организацијама и удр. ЦК 20.000 20.000 19.635 

 
98,18 98,18 

10   Укупно планирано за удружења     50.000 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 415213 Текући грант.омладинским орг.и удруж. Савјет младих  2.500 2.500   

 
0,00 0,00 

10 415213 СРД "Језеро" 2.500 2.500   

 
0,00 0,00 

10 415213 Омладински центар Рудо 2.000 2.000   

 
0,00 0,00 

10 415213 Рафтинг клуб "Валине" 1.500 1.500   

 
0,00 0,00 

8 415214 Текући грантови вјерским организацијама и удр. 10.000 10.000 9.000 

 
90,00 90,00 

4 415215 Текући грантови орг и удр.-Борачка организација 41.500 41.500 44.270 

 
106,67 106,67 

6 412219 Метеоролошка станица       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 415215 Удружења     - Удружење пензионера 10.000 10.000   

 
0,00 0,00 

10 415215 "              "   -Удружење родитеља са 4 и више дјеце 2.000 2.000   

 
0,00 0,00 

10 415215 ЦОД "ЛУНА -дјечија играоница 17.000 17.000   

 
0,00 0,00 

10 415215 Удружење "Нада" -редовна дјелатност 8.600 8.600   

 
0,00 0,00 

10 415215 "              "   -Удружење Нада - Дневни боравак дјеце       

 
#DIV/0! #DIV/0! 
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10 415215 Удружење мултиплекссклерозе Са-Романијске регије 1.000 1.000   

 
0,00 0,00 

10 415215 Међуопштинска организација слијепих Вишеград       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

7 415216 Текући грантови Дому здравља 30.000 30.000 25.000 

 
83,33 83,33 

9 415217 "                                 "     ОШ Рудо 8.000 8.000 7.500 

 
93,75 93,75 

9   "                                 "     ОШ Штрпца 7.000 7.000 7.500 

 
107,14 107,14 

9 415217 Српско културно и просвјетно др."Просвјета" Рудо 572 572   

 
0,00 0,00 

10 415219 Савез логораша РС-Регионално уд. Вишеград 500 500   

 
0,00 0,00 

10 415219 Остали текући грантови-Удружење пчелара       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 415219 Ловачко удружење "Варда" Рудо       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

3 415219 Добровољно ватрогасно друштво "Рудо"     73.701 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 415214 Црквени хор "Св.Кнез Лазар" Прибој 500 500   

 
0,00 0,00 

8 415222 "                      "               -Информативни центар 85.000 85.000 83.176 

 
97,85 97,85 

7 415229 Остали текући грантови у земњи-заштита живот. 3.000 3.000 3.000 

 
100,00 100,00 

7 415236 Кап.гр.орг.удр.у облас.здрав.заш.(кров Дом здравља) 20.000 20.000   

 
0,00 0,00 

10 415237 Кап.грант.организац.из области културе споменик 2.000 2.000   

 
0,00 0,00 

  4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 265.200 265.200 194.000 

 
73,15 73,15 

10 416122 Текуће помоћи породицама палих бораца,РВИ и ЦЖ 17.000 17.000 17.000 

 
100,00 100,00 

6 416123 Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима 9.000 9.000 9.000 

 
100,00 100,00 

6 416124 Текуће помоћи ученицима - превоз ђака 60.000 60.000 60.000 

 
100,00 100,00 

9 416124 Текуће помоћи  студентима 71.000 71.000 75.000 

 
105,63 105,63 

4 416126 Текуће помоћи - (непогоде, штeтe...) 54.200 54.200 15.000 

 
27,68 27,68 

10 416129 Остале текуће дознаке грађанима  24.000 24.000 18.000 

 
75,00 75,00 

10 416142 Капиталне помоћи породицама пал.бор.РВИ и цив.жрт. 30.000 30.000   

 
0,00 0,00 

10 416146 Капиталне помоћи породици       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 416149 Остале капиталне доз. грађанима (фасада на згради)       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4163 Дознаке из буџета општине-суфин. плата приправ. 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 416327 Дознаке из буџета општине - суфинанс. плата приправ.       

 
#DIV/0! #DIV/0! 
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  51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 741.907 741.907 375.000 

 
50,55 50,55 

            

 
    

4 511100 Издаци за изградњу и прибав. зграда и објеката 217.000 217.000   

 
0,00 0,00 

4 511200 

Издаци за инвест. Одржавање, реконструкцију   

адаптацију зграда и објеката 511.124 511.124 375.000 

 
73,37 73,37 

4 511200 Издаци за инвест.одрж.реконстр.-суфицит 11       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 511300 Издаци за набавку постројења и опреме-намјештај 3.384 3.384   

 
0,00 0,00 

4 511400 

Издаци за инвестиционо одржавање опреме 

за   Воденог  ћиру       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 9.784 9.784   

 
0,00 0,00 

4 513100 Издаци за прибављање земљишта       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 513700 Издаци за осталу нематеријалну имовину       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 516100 Издаци за ситан инвентар и униформе 615 615   

 
0,00 0,00 

            

 
    

  611 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 600.000 600.000 450.000 

 
75,00 75,00 

            

 
    

  6112 Издаци за  учешће у капиталу 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 611200 Издаци за учешће у капиталу       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  6114 Издаци за дате зајмове 600.000 600.000 450.000 

 
75,00 75,00 

4 611458 

Издаци за зајмове дате физичким лицима и домаћин. 

Из ср. суфицита 2010.г и  редовних ср. 2011       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 611458 

Издаци за зајмове дате физичким лицима и домаћин. 

Из средстава револвинг фонда 600.000 600.000 450.000 

 
75,00 75,00 

  621 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.000 2.000 2.000 

 
100,00 100,00 

4 621999 Издаци за отплату осталих дугова 2.000 2.000 2.000 

 
100,00 100,00 

    Буџетска резерва     10.000 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

    Нераспоређена средства од камата на дате зајмове       

 
#DIV/0! #DIV/0! 



 

 

“Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   13/14      22.12.2014.                    Страна 

 

32 

            

 
    

            

 
    

Г 0 080 300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 958.428 958.428 945.762 

 
98,68 98,68 

            

 
    

  4111 Расходи за бруто плате 165.670 165.670 152.600 

 
92,11 92,11 

10 411110 Расходи за нето плату 102.670 102.670 94.550 

 
92,09 92,09 

10 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 63.000 63.000 58.050 

 
92,14 92,14 

  4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 62.163 62.163 56.827 

 
91,42 91,42 

10 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 3.000 3.000 3.000 

 
100,00 100,00 

10 411212 Расходи за накнаде коришћења личног возила 186 186 200 

 
107,53 107,53 

10 411219 Расх за остале накнаде за превоз и смјештај 100 100 100 

 
100,00 100,00 

10 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 18.340 18.340 19.336 

 
105,43 105,43 

10 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 12.765 12.765 11.655 

 
91,30 91,30 

10 411223 Расходи за зимницу 3.795 3.795 1.100 

 
28,99 28,99 

10 411224 Расходи за огрев       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 411231 Расходи за отпремнине     300 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 411232 Расходи за јубиларне награде       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 411236 Расходи за новч.помоћи у случ.смрти чл. уже пород. 1.000 1.000   

 
0,00 0,00 

10 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 22.977 22.977 21.136 

 
91,99 91,99 

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 6.375 6.375 6.375 

 
100,00 100,00 

10 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 3.000 3.000 3.000 

 
100,00 100,00 

10 412220 Расходи за услуге водовода и канализације 375 375 375 

 
100,00 100,00 

10 412230 Расходи за комуникационе услуге 3.000 3.000 3.000 

 
100,00 100,00 

  4123 Расходи за режијски материјал 1.951 1.951 2.100 

 
107,64 107,64 

10 412310 Расходи за канцеларијски материјал 1.100 1.100 1.200 

 
109,09 109,09 

10 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 500 500 500 

 
100,00 100,00 

10 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 351 351 400 

 
113,96 113,96 

  4125 Расходи за текуће одржавање 1.674 1.674 1.700 

 
101,55 101,55 

10 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 1.566 1.566 1.500 

 
95,79 95,79 

10 412590 Расходи за остало текуће одржавање 108 108 200 

 
185,19 185,19 
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  4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 6.900 6.900 7.100 

 
102,90 102,90 

10 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 600 600 600 

 
100,00 100,00 

10 412612 Расх.за смјештај и храну на сл.путу у земљи     200 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 412619 Остали расходи по основу сл.путовања у земљи       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 412630 Расходи по основу утрошка горива 6.300 6.300 6.300 

 
100,00 100,00 

  4127 Расходи за стручне услуге 2.368 2.368 2.320 

 
97,97 97,97 

10 412712 Расходи за услуге платног промета       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 412721 Расходи за осигурање возила-регистрација 1.013 1.013 900 

 
88,85 88,85 

10 412725 Расходи за осигурање запослених 356 356 400 

 
112,36 112,36 

10 412739 Расходи за остале услуге информисања и медија 20 20 50 

 
250,00 250,00 

10 412759 Расходи за остале административне услуге 29 29 50 

 
172,41 172,41 

10 412762 Расходи за услуге вјештачења 800 800 720 

 
90,00 90,00 

10 412779 Расходи за компјутерске услуге 150 150 200 

 
133,33 133,33 

  4129 Остали непоменути расходи 2.400 2.400 4.100 

 
170,83 170,83 

10 412921 Расходи за струче испите запослених 300 300   

 
0,00 0,00 

10 412922 Расходи по основу котизација за семинаре     300 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 412933 Расходи бруто накнада чланова УО и НО 900 900 900 

 
100,00 100,00 

10 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 412938 Рас. за бр. накнаде за повремене и привремене посл       

 

#DIV/0! #DIV/0! 

10 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 100 100 200 

 
200,00 200,00 

10 412943 Рас.по основу организације манифестација и пријема     300 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 412959 Остали расходи по судским рјешењима     400 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 412979 Расходи по основу осталих доприноса - фонд солидар. 1.100 1.100 2.000 

 
181,82 181,82 

10 412992 Расходи по основу чланарина       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 412999 Остали непоменути расходи       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 551.600 551.600 554.400 

 
100,51 100,51 

10 416111 Сталне новчане помоћи 190.500 190.500 190.500 

 
100,00 100,00 

10 416112 Додатак за туђу његу 340.200 340.200 340.000 

 
99,94 99,94 

10 416114 Једнократне новчане помоћи 13.000 13.000 12.000 

 
92,31 92,31 

10 416118 Исхрана штићеника у центру 1.900 1.900 1.900 

 
100,00 100,00 

10 416146 Капитакне помоћи појединцима 6.000 6.000 10.000 

 
166,67 166,67 
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  4162 Текуће дознаке грађанима из буџета 62.500 62.500 60.000 

 
96,00 96,00 

10 416211 Издвајања за здравствено осигурање штићеника 62.500 62.500 60.000 

 
96,00 96,00 

  4163 Дознаке пружаоцима услуга соц.заштите 94.827 94.827 98.240 

 
103,60 103,60 

10 416312 Дознаке пружаоцима услуга соц.заш.за помоћ у кући       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

10 416313 Дознаке установама соц.заштите за смјештај штићен 52.900 52.900 53.000 

 
100,19 100,19 

10 416314 Дознаке хранитељ. породицама за смј.штићеника 41.927 41.927 45.240 

 
107,90 107,90 

            

 
    

Д 0 080 930 УСТАНОВА ЗА ТУРИЗАМ И СПОРТ 215.101 215.101 201.306 

 
93,59 93,59 

            

 
    

  4111 Расходи за бруто плате 107.445 107.445 91.956 

 
85,58 85,58 

8 411110 Расходи за нето плату 64.950 64.950 56.600 

 
87,14 87,14 

8 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 42.495 42.495 35.356 

 
83,20 83,20 

  4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 42.013 42.013 30.216 

 
71,92 71,92 

8 411211 Расходи за накнаде за превоз са посла и на посао 160 160   

 
0,00 0,00 

8 411212 Расходи за накнаде коришћења личног возила 1.000 1.000 1.000 

 

100,00 100,00 

8 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 17.470 17.470 14.240 

 
81,51 81,51 

8 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 2.970 2.970 2.310 

 
77,78 77,78 

8 411223 Расходи за зимницу 2.970 2.970 770 

 
25,93 25,93 

8 411224 Расходи за огрев       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 411231 Расходи за отпремнине 1.933 1.933   

 
0,00 0,00 

8 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 15.510 15.510 11.896 

 
76,70 76,70 

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 17.300 17.300 20.400 

 
117,92 117,92 

8 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 2.000 2.000 5.000 

 
250,00 250,00 

8 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 800 800 900 

 
112,50 112,50 

8 412230 Расходи за комуникационе услуге 1.000 1.000 1.000 

 
100,00 100,00 

8 412249 Расходи за остале услуге превоза 13.500 13.500 13.500 

 
100,00 100,00 

  4123 Расходи за режијски материјал 1.100 1.100 1.900 

 
172,73 172,73 

8 412310 Расходи за канцеларијски материјал 200 200 400 

 
200,00 200,00 

8 412320 Расходи за остал. материјал за одржавање чистоће 900 900 1.500 

 
166,67 166,67 

  4124 Расходи за материјал за посебне намјене 200 200 200 

 
100,00 100,00 
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8 412425 Расходи за лијекове 200 200 200 

 
100,00 100,00 

  4125 Расходи за текуће одржавање 500 500 1.500 

 
300,00 300,00 

8 412518 Расходи за тек одржавање и материјал за оправке 300 300 500 

 
166,67 166,67 

8 412525 Рас. за текуће одржавање спортско-рекреативних тер. 200 200 500 

 
250,00 250,00 

8 412530 Расходи за текуће одржавање опреме     500 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.200 2.200 4.700 

 
213,64 213,64 

8 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 200 200 200 

 
100,00 100,00 

8 412630 Расходи по основу утрошка горива 2.000 2.000 4.500 

 
225,00 225,00 

  4127 Расходи за стручне услуге 4.200 4.200 4.300 

 
102,38 102,38 

8 412712 Расходи за услуге платног промета       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 412725 Расходи за осигурање запослених       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 412729 Расходи за остале услуге осигурања 1.300 1.300 1.300 

 
100,00 100,00 

8 412732 Расходи за услуге објављивања тендера и огласа 300 300 200 

 
66,67 66,67 

8 412754 Расходи за услуге овјере и верификације 600 600 800 

 
133,33 133,33 

8 412799 Расходи за остале стручне услуге 2.000 2.000 2.000 

 
100,00 100,00 

  4129 Остали непоменути расходи 33.043 33.043 38.134 

 
115,41 115,41 

8 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз 3.700 3.700 3.700 

 
100,00 100,00 

8 412933 Расходи за бруто накнаде члан. управних и надзорних о 600 600 1.000 

 
166,67 166,67 

8 412938 Расходи за бруто наканде за прив. и поврем. послове 6.310 6.310 7.000 

 
110,94 110,94 

8 412939 Расходи за остале бруто накнаде за рад ван рад.односа 9.000 9.000 8.000 

 
88,89 88,89 

8 412943 Расходи по основу манифестација 8.000 8.000 12.000 

 
150,00 150,00 

8 412949 Остали расходи по основу репрезентације 3.000 3.000 3.000 

 
100,00 100,00 

8 412959 Остали расходи по судским рјешењима     500 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 412979 Расходи по основу осталих доприноса - фонд солидар. 678 678 1.134 

 
167,26 167,26 

8 412992 Расходи по основу чланарина 1.600 1.600 1.600 

 
100,00 100,00 

8 412999 Остали непоменути расходи 155 155 200 

 
129,03 129,03 

  4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 5.000 5.000 5.000 

 
100,00 100,00 

8 416125 Текуће помоћи спортистима 5.000 5.000 5.000 

 
100,00 100,00 

  5113 Издаци за набавку опреме 2.100 2.100 3.000 

 
142,86 142,86 

8 511366 Издаци за набавку спортске опреме 2.100 2.100 3.000 

 
142,86 142,86 
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8 511381 Издаци за набавку машина и уређаја       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

            

 
    

Ђ 0 815 075 СРЕДЊОШКОЛСКИ  ЦЕНТАР  РУДО 46.395 46.395 52.065 

 
112,22 112,22 

            

 
    

  4111 Расходи за бруто плате 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

9 411132 Расходи за увећање бруто плата за прековремени рад       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

9 411191 Расходи за порезе и доприносе на плату       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 6.600 6.600 7.000 

 
106,06 106,06 

9 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 6.600 6.600 7.000 

 
106,06 106,06 

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 24.900 24.900 32.180 

 
129,24 129,24 

9 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 3.400 3.400 3.500 

 
102,94 102,94 

9 412214 Расходи по основу утрошка угља 15.000 15.000 21.000 

 
140,00 140,00 

9 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 300 300 300 

 
100,00 100,00 

9 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 1.300 1.300 4.830 

 
371,54 371,54 

9 412222 Расходи за услуге одвоза смећа 2.500 2.500   

 
0,00 0,00 

9 412230 Расходи за комуникационе услуге 2.300 2.300 2.400 

 
104,35 104,35 

9 412240 Расходи за услуге превоза 100 100 150 

 
150,00 150,00 

  4123 Расходи за режијски материјал 1.790 1.790 1.850 

 
103,35 103,35 

9 412310 Расходи за канцеларијски материјал 590 590 600 

 
101,69 101,69 

9 412320 Расходи за остал. материјал за одржавање чистоће 550 550 600 

 
109,09 109,09 

9 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 650 650 650 

 
100,00 100,00 

  4124 Расходи за материјал за посебне намјене 2.650 2.650 2.800 

 
105,66 105,66 

9 412430 Расходи за материјал за образовање, науку и културу 2.000 2.000 2.300 

 
115,00 115,00 

9 412444 Расходи за материјал за потребе ватрогасних служби 650 650 500 

 
76,92 76,92 

  4125 Расходи за текуће одржавање 4.200 4.200 1.700 

 
40,48 40,48 

9 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 600 600 1.000 

 
166,67 166,67 

9 412531 Расходи за текуће одржавање аута 100 100 700 

 
700,00 700,00 

9 412532 Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

9 412534 Расходи за текуће одржавање грејне опреме 3.000 3.000   

 
0,00 0,00 

9 412536 Расходи за текуће одржавање опреме за образовање 500 500   

 
0,00 0,00 
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9 412539 Расходи за остале услуге и матер.за тек поправке опр.       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.350 1.350 1.200 

 
88,89 88,89 

9 412610 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.200 1.200 1.200 

 
100,00 100,00 

9 412630 Расходи по основу утрошка горива 150 150   

 
0,00 0,00 

  4127 Расходи за стручне услуге 3.605 3.605 3.785 

 
104,99 104,99 

9 412710 Расходи за услуге финанс.посредовања 10 10 15 

 
150,00 150,00 

9 412720 Расходи за услуге осигурања 1.300 1.300 1.400 

 
107,69 107,69 

9 412731 Расходи за услугу штампања, копирања и сл. 35 35   

 
0,00 0,00 

9 412735 Расходи за услуге рекламе и пропаганде и односа с јав. 60 60 70 

 
116,67 116,67 

9 412754 Расходи за услуге овјере и верификације 200 200 100 

 
50,00 50,00 

9 412770 Расходи за компјутерске услуге 400 400 500 

 
125,00 125,00 

9 412790 Расходи за остале стручне услуге 1.600 1.600 1.700 

 
106,25 106,25 

  4129 Остали непоменути расходи 1.300 1.300 1.550 

 
119,23 119,23 

9 412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 400 400 500 

 
125,00 125,00 

9 412929 Остали расходи за стручно усавршавање запослених       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

9 412930 Расходи за бруто накнаде за привр и повремене послове       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

9 412940 Расходи по основу репрезентације 500 500 650 

 
130,00 130,00 

9 412951 Расходи за исплату главнице дуга по судском рјешењу       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

9 412953 Расходи по основу правних услуга по судским рјеш.       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

9 412999 Остали непоменути расходи 400 400 400 

 
100,00 100,00 

  5112 Издаци за инвестиционо одржавање 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

9 511220 Изд.за инвес.одж.рекон.и адаптац.објеката образ.инс.       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  5113 Издаци за набавку постројења и опреме 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

9 511320 Издац.за набавку канц.опреме, алата и инвентара       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

9 511360 Издац.за набав.опреме за образ.науку,културу и спорт       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

            

 
    

Е 0 080 500 ЈУ ЦКПД "ПРОСВЈЕТА" РУДО 114.508 114.508 114.483 

 
99,98 99,98 

            

 
    

  4111 Расходи за бруто плате 60.839 60.839 43.670 

 
71,78 71,78 

8 411110 Расходи за нето плату 36.724 36.724 27.315 

 
74,38 74,38 
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8 411190 Расходи за порезе и доприносе 24.115 24.115 16.355 

 
67,82 67,82 

  4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 1.760 1.760 16.133 

 
916,65 916,65 

8 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 1.760 1.760 1.760 

 
100,00 100,00 

8 411212 Расходи за накнаде за коришћење личног возила       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 411221 Расходи за накнаде за топли оброк     7.125 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор     1.155 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 411223 Расходи за зимницу     385 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 411224 Расходи за огрев       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 411231 Расходи за отпремнине       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде     5.708 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 24.740 24.740 25.800 

 
104,28 104,28 

8 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 4.000 4.000 4.000 

 
100,00 100,00 

8 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 7.540 7.540 10.000 

 
132,63 132,63 

8 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 3.000 3.000 3.000 

 
100,00 100,00 

8 412230 Расходи за комуникационе услуге 1.500 1.500 1.300 

 
86,67 86,67 

8 412249 Расходи за остале услуге превоза 8.700 8.700 7.500 

 
86,21 86,21 

  4123 Расходи за режијски материјал 1.100 1.100 1.100 

 
100,00 100,00 

8 412310 Расходи за канцеларијски материјал 500 500 600 

 
120,00 120,00 

8 412320 Расходи за остали материјал за одржавање чистоће 600 600 500 

 
83,33 83,33 

8 412330 Расходи за стручну литературу       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4125 Расходи за текуће одржаванје 1.400 1.400 2.400 

 
171,43 171,43 

8 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.000 1.000 2.000 

 
200,00 200,00 

8 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 400 400 400 

 
100,00 100,00 

  4126 Расходи потовања и смјештаја 1.450 1.450 1.250 

 
86,21 86,21 

8 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 700 700 500 

 
71,43 71,43 

8 412612 Расходи по основу смјештаја и хране на сл. Путу 100 100 100 

 
100,00 100,00 

8 412621 Расходи по основу дневница за сл. Путовање у иностр 150 150 150 

 
100,00 100,00 

8 412630 Расходи по основу утрошка горива 500 500 500 

 
100,00 100,00 

  4127 Расходи за стручне услуге 350 350 350 

 
100,00 100,00 

8 412712 Расходи за услуге платног промета       

 
#DIV/0! #DIV/0! 
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8 412725 Расходи за осигурање запослених 200 200 200 

 
100,00 100,00 

8 412731 Расходи за услуге штампања, увезивања       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 412732 Расходи за услуге објављивања тендера, огласа  150 150 150 

 
100,00 100,00 

            

 
    

  4129 Остали непоменути расходи 21.754 21.754 21.780 

 
100,12 100,12 

8 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисије 900 900 900 

 
100,00 100,00 

8 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу 7.085 7.085 7.400 

 
104,45 104,45 

8 412937 Расходи за бруто накнаде за КУД Бијело Брдо 2.800 2.800 2.800 

 
100,00 100,00 

8 412937 Расходи за бруто накнаде за КУД Миоче и Штрпци 2.600 2.600 2.800 

 
107,69 107,69 

8 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 500 500 500 

 
100,00 100,00 

8 412943 Расходи по основу пријема и манифестација 2.900 2.900 2.500 

 
86,21 86,21 

8 412943 Расходи по основу маниф-Видаковићеви дани 4.428 4.428 4.000 

 
90,33 90,33 

8 412959 Остали расходи по судским рјешењима 150 150 150 

 
100,00 100,00 

8 412972 Расходи по основу допр.за проф.рехабилитац. инвалида 41 41 60 

 
146,34 146,34 

8 412979 Расходи по основу осталих доприноса - фонд солидар. 350 350 670 

 
191,43 191,43 

  5113 Издаци за набавку постројења и опреме 1.115 1.115 2.000 

 
179,37 179,37 

8 511322 Издаци за набавку рачунарске опреме       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 511367 Рас. за набавку остале опреме за култ.опрема за КУД 1.115 1.115 2.000 

 
179,37 179,37 

            

 
    

            

 
    

Ж 0 818 024 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" РУДО 9.310 9.310 11.245 

 
120,78 120,78 

            

 
    

  4122 

расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 2.480 2.480 2.525 

 
101,81 101,81 

8 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 500 500 500 

 
100,00 100,00 

8 412212 Расходи за централно гријање       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 412220 Расходи за комуналне услуге  500 500 500 

 
100,00 100,00 

8 412231 Расходи за коришћење фиксног телефона 870 870 850 

 
97,70 97,70 

8 412233 Расходи за коришћење интернета 360 360 425 

 
118,06 118,06 

8 412234 Расходи за поштанске услуге 250 250 250 

 
100,00 100,00 
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  4123 Расходи за режијски материјал 1.750 1.750 1.200 

 
68,57 68,57 

8 412310 Расходи за канцеларијски материјал 500 500 500 

 
100,00 100,00 

8 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 600 600 400 

 
66,67 66,67 

8 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 650 650 300 

 
46,15 46,15 

  4125 Расходи за текуће одржавање 0 0 500 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 412518 Рас.за остале усл.и материјал за тек.попр.и одрж.згр.     500 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.400 1.400 1.100 

 
78,57 78,57 

8 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања 900 900 600 

 
66,67 66,67 

8 412612 Расходи по основу смјештаја и хране на сл  путу 300 300 300 

 
100,00 100,00 

8 412613 Расходи по основу јавног превоза на сл путу 200 200 200 

 
100,00 100,00 

  4127 Расходи за стручне услуге 420 420 1.420 

 
338,10 338,10 

8 412712 Расходи за услуге платног промета       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 412725 Расходи за осигурање запослених 70 70 70 

 
100,00 100,00 

8 412731 Расходи за услуге штампања, увезивања     1.000 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 412735 Расходи за услуге рекламе и пропаганде 50 50 50 

 
100,00 100,00 

8 412772 Расходи за услуге одржавања рачунара 300 300 300 

 
100,00 100,00 

  4129 Остали непоменути расходи 2.260 2.260 1.700 

 
75,22 75,22 

8 412921 Расходи за стручне испите запослених 800 800   

 
0,00 0,00 

8 412922 Расходи по основу котизација 110 110   

 
0,00 0,00 

8 412933 Расходи за брито накнаде члан. Управног одбора 500 500 700 

 
140,00 140,00 

8 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 350 350 500 

 
142,86 142,86 

8 412992 Расходи по основу чланарина 100 100 200 

 
200,00 200,00 

8 412999 Остали непоменути расходи 400 400 300 

 
75,00 75,00 

  5113 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000 1.000 2.800 

 
280,00 280,00 

8 511321 Издаци за набавку канцеларијског намјештаја     500 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 511322 Издаци за набавку рачунарске опреме     1.000 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

8 511362 Издаци за набавку библиотекарских књига 1.000 1.000 1.300 

 
130,00 130,00 

            

 
    

З 0 080 600 ЈУ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 93.611 93.611 0 

 
0,00 0,00 
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  4111 Расходи за бруто плате 55.140 55.140 0 

 
0,00 0,00 

3 411110 Расходи за нето плату 33.250 33.250   

 
0,00 0,00 

3 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 21.890 21.890   

 
0,00 0,00 

  4112 Расх.за бруто накнаде и остала лична примања 18.428 18.428 0 

 
0,00 0,00 

3 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 48 48   

 
0,00 0,00 

3 411212 рассходи за накнаде коришћења личног возила       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

3 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 8.140 8.140   

 
0,00 0,00 

3 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.320 1.320   

 
0,00 0,00 

3 411223 Расходи за зимницу 1.320 1.320   

 
0,00 0,00 

3 411224 Расходи за огрењв       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

3 411231 Расходи за отпремнину       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

3 411236 Расходи за новч.помоћи у случ.смрти чл. уже пород. 500 500   

 
0,00 0,00 

3 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 7.100 7.100   

 
0,00 0,00 

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 3.070 3.070 0 

 
0,00 0,00 

3 412211 Расходи по основу утрошка ел енергије 870 870   

 
0,00 0,00 

3 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 700 700   

 
0,00 0,00 

3 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 400 400   

 
0,00 0,00 

3 412230 Расходи за комуникационе услуге 1.100 1.100   

 
0,00 0,00 

  4123 Расходи за режијски материјал 200 200 0 

 
0,00 0,00 

3 412310 Расходи за канцеларијски материјал 150 150   

 
0,00 0,00 

3 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 50 50   

 
0,00 0,00 

  4125 Расходи за текуће одржавање 1.500 1.500 0 

 
0,00 0,00 

3 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 1.500 1.500   

 
0,00 0,00 

  4126 Расходи по сонову путовања и смјештаја 2.480 2.480 0 

 
0,00 0,00 

3 412611 Рассходи по сонову дневница за службена путовања 80 80   

 
0,00 0,00 

3 412613 Расходи по основу јавног превоза на сл.путовањима 100 100   

 
0,00 0,00 

3 412614 Расходи за накнаде коришћења личног возила 300 300   

 
0,00 0,00 

3 412630 Расходи по основу  утрошка горива 2.000 2.000   

 
0,00 0,00 

  4127 Расходи за стручне услуге 1.510 1.510 0 

 
0,00 0,00 

3 412712 Расходи за услуге платног промета       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

3 412721 Расходи за осигурање возила-регистрација 1.200 1.200   

 
0,00 0,00 

3 412725 Расходи за осигурање запослених 150 150   

 
0,00 0,00 
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3 412735 Расходи за услуге рекламе 60 60   

 
0,00 0,00 

3 412772 Расходи за услугу одржавања рачунара 100 100   

 
0,00 0,00 

  4129 Остали непоменути расходи 1.913 1.913 0 

 
0,00 0,00 

3 412921 Расходи за стручне испите запослених 250 250   

 
0,00 0,00 

3 412933 Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

3 412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисије-У.О. 670 670   

 
0,00 0,00 

3 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

3 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 50 50   

 
0,00 0,00 

3 412959 Остали расходи по судским рјешењима 263 263   

 
0,00 0,00 

3 412979 Расходи по сонову осталих доприноса - фонд солидар. 380 380   

 
0,00 0,00 

3 412992 Расходи по основу чланарина 200 200   

 
0,00 0,00 

3 412999 Остали непоменути расходи 100 100   

 
0,00 0,00 

  5113 Издаци за набавку постројења и опреме 9.370 9.370 0 

 
0,00 0,00 

3 511321 Издаци за набавку канцеларијског намјештаја       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

3 511341 Издаци за набавку грејне опреме 9.370 9.370   

 
0,00 0,00 

            

 
    

И 0 080 910 ОПШТИНСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА 4.706 4.706 0 

 
0,00 0,00 

            

 
    

  4111 Расходи за бруто плате 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 411110 Расходи за нето плату       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4112 Расходи за бруто накнаде и остала лична примања 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 411221 Расходи за накнаде за топли оброк       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 411223 Расходи за зимницу       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 411224 Расходи за огрев       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4121 Расходи по основу осталог закупа 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412199 Расходи по основу осталог закупа       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4122 

Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије       

 
#DIV/0! #DIV/0! 



 

 

“Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   13/14      22.12.2014.                    Страна 

 

43 

4 412221 Расходи за услугу водовода и канализације       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412230 Расходи за комуникационе услуге       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412249 Расходи за остале услуге превоза-рафтинг       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4123 Расходи за режијски материјал 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412310 Расходи за канцеларијски материјал       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4124 Расходи за материјал за посебне намјене 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412439 Расходи за остали материјал за образ.науку кул.и спорт       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4125 Расходи за текуће одржавање 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412530 Расходи за текуће одржавање опреме       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412520 Расходи за тек.одржавање осталих грађ.објеката       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412612 Расходи по основу смјештаја и хране-рафтинг       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412613 Расходи по основу јавног превоза на сл.путовањима       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412614 Расходи по основу превоза личним возилом-       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412621 Расходи по основу дневница у иностранству       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412622 Рас.по основу хране и смјештаја на сл.путу у иностр.       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412624 Рас.по основ.прев.личним воз.на сл.пут.у иностранству       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412630 Расходи по основу утрошка горива       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4127 Расходи за стручне услуге 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412712 Расходи за услуге платног промета       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412725 Расходи за осигурање запослених       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412729 Расходи за остале услуге осигурања       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412731 Расходи за услуге штамп. Копирања и увезивања       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412732 Расходи за услуге објављивања тендера, огласа        

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412739 Расходи за остале услуге информисања       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412751 Расходи за адвокатске услуге       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412791 Расходи за едукативне и образовне услуге       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412799 Расходи за остале стручне услуге       

 
#DIV/0! #DIV/0! 
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4 412753 Расходи за услуге превођења       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  4129 Остали непоменути расходи 4.706 4.706 0 

 
0,00 0,00 

4 412933 Рас. за бруто накнаде члан. управних и надзорних одб.       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412922 Расходи по основу котизације за семинаре       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412938 Расходи за бруто накнаде за привремене и пов.послове 294 294   

 
0,00 0,00 

4 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412943 Расходи по основу организације манифестација       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412959 Остали расходи по судским рјешењима 4.412 4.412   

 
0,00 0,00 

4 412979 Расходи по основу осталих доприноса,јавних такси       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412999 Остали непоменути расходи       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 412992 Расходи по основу чланарина       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

  5113 Издаци за набавку постројења и опреме 0 0 0 

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 511311 Издаци за набавку планинских бицикала са опремом       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 511316 Издаци за набавку рафтинг чамаца са опремом       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 511365 Издаци за набавку музичке опреме       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

4 511367 Издаци за набавку остале опреме за спорт       

 
#DIV/0! #DIV/0! 

            

 
    

    УКУПНИ БУЏ. ИЗДАЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж+З+И) 4.908.600 4.908.600 4.270.900 

 
87,01 87,01 

            

 
    

         

        

 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2015. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

 
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 

  

        
Ред. 
Бр. 

Економски  
код 

О П И С 
РЕБАЛАНС 

2014 

ПРОЦЈЕНА 
ИЗВРШЕЊА  

2014 

БУЏЕТ 
2015 

ИНДЕКС 
6/4 

ИНДЕКС 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ        1=(2+11+16+18) 3.766.493 3.766.493 3.820.900 101 101 

2 710000 Порески приходи                    2=(3+4+5+6+7+8+9+10) 1.949.050 1.949.050 1.978.300 102 102 
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3 711000 Приходи од пореза на доходак и добит       #DIV/0! #DIV/0! 

4 712000 Доприноси за социјално осигурање       #DIV/0! #DIV/0! 

5 713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјелатности 140.000 140.000 150.000 107 107 

6 714000 Порези на имовину 58.700 58.700 58.300 99 99 

7 715000 Порези на промет производа и услуга 350 350   0 0 

8 716000 Царине и увозне дажбине       #DIV/0! #DIV/0! 

9 717000 Индиректни порези дозначени од УИО 1.750.000 1.750.000 1.770.000 101 101 

10 719000 Остали порески приходи       #DIV/0! #DIV/0! 

11 720000 Непорески приходи               11=(12+13+14+15) 1.471.957 1.471.957 1.515.850 103 103 

12 721000 Прих.од финан.и нефинан.имовине и поз.курсних разлика 57.958 57.958 87.950 152 152 

13 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 1.385.499 1.385.499 1.405.900 101 101 

14 723000 Новчане казне 3.500 3.500 2.000 57 57 

15 729000 Остали непорески приходи 25.000 25.000 20.000 80 80 

16 730000 Грантови                                      16=(17) 20.000 20.000 0 0 0 

17 731000 Грантови 20.000 20.000   0 0 

18 780000 Трансфери између буџетских јединица  18=(19+20) 325.486 325.486 326.750 100 100 

19 781000 Трансфери између буџетских јединица раз.нивоа власти 325.486 325.486 326.750 100 100 

20 782000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти       #DIV/0! #DIV/0! 

21   Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ          21=(22+30+33) 3.551.108 3.551.108 3.436.100 97 97 

22 410000 Текући расходи                         22=(23+24+25+26+27+28+29) 3.551.108 3.551.108 3.426.100 96 96 

23 411000 Расходи за лична примања 1.569.635 1.569.635 1.429.133 91 91 

24 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 661.774 661.774 677.545 102 102 

25 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови       #DIV/0! #DIV/0! 

26 414000 Субвенције 80.000 80.000 75.000 94 94 

27 415000 Грантови 285.172 285.172 332.782 117 117 

28 416000 
Дознаке на име соц.заштите које се исплаћују из буџета  
Републике, општина и градова 

954.527 954.527 911.640 
96 96 

29 417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују 
институције обавезног социјалног осигурања 

      
#DIV/0! #DIV/0! 

30 480000 Трансфери између буџетских јединица   30=(31+32) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

31 481000 Трансфери између буџетских јединица различ.нивоа вл.       #DIV/0! #DIV/0! 
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32 482000 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти       #DIV/0! #DIV/0! 

33 **** Буџетска резерва     10.000 #DIV/0! #DIV/0! 

34   В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 34=(1-21) 215.385 215.385 384.800 179 179 

35   
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)  
                                         35=(36-44) 

-751.492 -751.492 -382.800 
51 51 

36 810000 
I Примици за нефинансијску имовину    
           36=(37+38+39+40+41+42+43) 

4.000 4.000 0 
0 0 

37 811000 Примици за произведену сталну имовину 4.000 4.000   0 0 

38 812000 Примици за драгоцјености       #DIV/0! #DIV/0! 

39 813000 Примици за непроизведену сталну имовину       #DIV/0! #DIV/0! 

40 814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји 
и обустављених пословања 

      
#DIV/0! #DIV/0! 

41 815000 Примици за стратешке залихе       #DIV/0! #DIV/0! 

42 816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и слично 

      
#DIV/0! #DIV/0! 

43 817000 Примици по основу пореза на додатну вриједност       #DIV/0! #DIV/0! 

44 510000 
II Издаци за нефинансијску имовину   
              44=(45+46+47+48+49+50+51) 

755.492 755.492 382.800 
51 51 

45 511000 Издаци за произведену сталну имовину 754.877 754.877 382.800 51 51 

46 512000 Издаци за драгоцјености       #DIV/0! #DIV/0! 

47 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину       #DIV/0! #DIV/0! 

48 514000 Издаци за сталну имовину намијењену продаји       #DIV/0! #DIV/0! 

49 515000 Издаци за стратешке залихе       #DIV/0! #DIV/0! 

50 516000 Издаци за залихе материјала,робе и ситног инвентара и сл 615 615   0 0 

51 517000 Издаци по основу пореза на додатну вриједност       #DIV/0! #DIV/0! 

52   Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)   52=(34+35) -536.107 -536.107 2.000 0 0 

53   Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)  53=(54+59+64+66) 536.107 536.107 -2.000 0 0 

54   
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 
                                            54=(55-57) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

55 910000 I Примици од финансијске имовине  55=(56) 600.000 600.000 450.000 75 75 

56 911000 Примици од финансијске имовине 600.000 600.000 450.000 75 75 

57 610000 II Издаци за финансијску имовину    57=(58) 600.000 600.000 450.000 75 75 
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58 611000 Издаци за финансијску имовину 600.000 600.000 450.000 75 75 

59   Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)   59=(60-62) -2.000 -2.000 -2.000 100 100 

60 920000 
I Примици од краткорочног и  дугорочног задуживања  
                                          60=(61) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

61 921000 Примици од краткорочног и дугорочног задуживања       #DIV/0! #DIV/0! 

62 620000 II Издаци за отплату дугова    62=(63) 2.000 2.000 2.000 100 100 

63 621000 Издаци за отплату дугова 2.000 2.000 2.000 100 100 

64 920000 З. Примици од рефундације отплаћених зајмова 64=(65) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

65 921000 Примици од рефундације отплаћених зајмова       #DIV/0! #DIV/0! 

66 **** И. РАСП. СУФИЦИТА ИЗ РАН. ПЕР.И СР,РЕВ.ФОНДА 538.107 538.107   0 0 

                

67   Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)   67=(52+53) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

        

 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2015. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

   

        
Ред. 
Бр. 

Економски  
код 

О П И С 
РЕБАЛАНС 

2014 

ПРОЦЈЕНА 
ИЗВРШЕЊА  

2014 

БУЏЕТ 
2015 

ИНДЕКС 
6/4 

ИНДЕКС 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

68   БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   68=(69+91+110+114) 3.766.493 3.766.493 3.820.900 101 101 

69 710000 Порески приходи   69=(70+74+76+78+83+85+87+89) 1.949.050 1.949.050 1.978.300 102 102 

70 711000 Приходи од пореза на доходак и добит  70=(71+72+73) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

71 711100 Порези на доходак       #DIV/0! #DIV/0! 

72 711200 Порези на добит правних лица       #DIV/0! #DIV/0! 

73 711300 Порези на приходе од капиталних добитака       #DIV/0! #DIV/0! 

74 712000 Доприноси за социјално осигурање   74=(75) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

75 712100 Доприноси за социјално осигурање           #DIV/0! #DIV/0! 

76 713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталне  
дјелатности      76=(77) 

140.000 140.000 150.000 
107 107 

77 713100 
Порези на лична примања и приходе од самосталне  
дјелатности       

140.000 140.000 150.000 
107 107 
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78 714000 Порези на имовину   78=(79+80+81+82) 58.700 58.700 58.300 99 99 

79 714100 Порези на имовину 58.500 58.500 58.200 99 99 

80 714200 Порези на наслијеђе и поклоне       #DIV/0! #DIV/0! 

81 714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције 200 200 100 50 50 

82 714900 Остали порези на имовину       #DIV/0! #DIV/0! 

83 715000 Порези на промет производа и услуга   83=(84) 350 350 0 0 0 

84 715100 Порези на промет производа и услуга 350 350   0 0 

85 716000 Царине и увозне дажбине   85=(86) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

86 716100 Царине и увозне дажбине          #DIV/0! #DIV/0! 

87 717000 Индиректни порези дозначени од УИО   87=(88) 1.750.000 1.750.000 1.770.000 101 101 

88 717100 Индиректни порези дозначени од УИО    1.750.000 1.750.000 1.770.000 101 101 

89 719000 Остали порески приходи   89=(90) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

90 719100 Остали порески приходи       #DIV/0! #DIV/0! 

91 720000 Непорески приходи   91=(92+100+106+108) 1.471.957 1.471.957 1.515.850 103 103 

92 721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитвних курсних разлика   92=(93+94+95+96+97+98+99) 

57.958 57.958 87.950 
152 152 

93 721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сл.права       #DIV/0! #DIV/0! 

94 721200 Приходи од закупа и ренте 1.874 1.874 2.000 107 107 

95 721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 1.300 1.300 1.300 100 100 

96 721400 Прих.од хартија од вриједности и финансијских деривата       #DIV/0! #DIV/0! 

97 721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове 54.784 54.784 84.650 155 155 

98 721600 Прих.по основу ефективних позитивних курсних разлика       #DIV/0! #DIV/0! 

99 721900 Остали приходи од имовине       #DIV/0! #DIV/0! 

100 722000 
Накнаде, таксе и приходи од приходи од пружања  
јавних услуга   100=(101+102+103+104+105) 

1.385.499 1.385.499 1.405.900 
101 101 

101 722100 Административне накнаде и таксе 33.000 33.000 35.000 106 106 

102 722200 Судске накнаде и таксе       #DIV/0! #DIV/0! 

103 722300 Комуналне накнаде и таксе 37.629 37.629 37.000 98 98 

104 722400 Накнаде по разним основама 1.267.870 1.267.870 1.287.000 102 102 

105 722500 Приходи од пружања јавних услуга 47.000 47.000 46.900 100 100 

106 723000 Новчане казне   106=(107) 3.500 3.500 2.000 57 57 
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107 723100 Новчане казне 3.500 3.500 2.000 57 57 

108 729000 Остали непорески приходи   108=(109) 25.000 25.000 20.000 80 80 

109 729100 Остали непорески приходи 25.000 25.000 20.000 80 80 

110 730000 Грантови   110=(111) 20.000 20.000 0 0 0 

111 731000 Грантови   111=(112+113) 20.000 20.000 0 0 0 

112 731100 Грантови из иностранства 20.000 20.000   0 0 

113 731200 Грантови из земље       #DIV/0! #DIV/0! 

114 780000 Трансфери између буџетских јединица   114=(115+122) 325.486 325.486 326.750 100 100 

115 781000 
Трансфери између буџетских јединица различитих 
нивоа власти   115=(116+117+118+119+120+121) 

325.486 325.486 326.750 
100 100 

116 781100 Трансфери заједничким институцијама       #DIV/0! #DIV/0! 

117 781200 Трансфери ентитету       #DIV/0! #DIV/0! 

118 781300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 325.486 325.486 326.750 100 100 

119 781400 Трансфери мјесним заједницама       #DIV/0! #DIV/0! 

120 781500 Трансфери фондовима       #DIV/0! #DIV/0! 

121 781900 Трансфери осталим нивоима власти       #DIV/0! #DIV/0! 

122 782000 
Трансфери између буџетских  јединица истог нивоа  
власти     122=(123) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

123 782100 Трансфери између буџетских јединица истог нивао власти       #DIV/0! #DIV/0! 

124   ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  124=(125) 4.000 4.000 0 0 0 

125 810000 
Примици за нефинансијску имовину  
   125=(126+132+134+139+141+143+145) 

4.000 4.000 0 
0 0 

126 811000 
Примици за произведену сталну имовину  
        126=(127+128+129+130+131) 

4.000 4.000 0 
0 0 

127 811100 Примици за зградеи објекте 4.000 4.000   0 0 

128 811200 Примици за постројења и опрему       #DIV/0! #DIV/0! 

129 811300 Примици за билошку имовину       #DIV/0! #DIV/0! 

130 811400 Примици за инвестициону имовину       #DIV/0! #DIV/0! 

131 811900 Примици за осталу произведену имовину       #DIV/0! #DIV/0! 

132 812000 Примици за драгоцјености   132=(133) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

133 812100 Примици за драгоцјености       #DIV/0! #DIV/0! 



 

 

“Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   13/14      22.12.2014.                    Страна 

 

50 

134 813000 
Примици за непроизведену сталну имовину 
     134=(135+136+137+138) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

135 813100 Примици за земљиште       #DIV/0! #DIV/0! 

136 813200 Примици за подземна и површинска налазишта       #DIV/0! #DIV/0! 

137 813300 примици за остала природна добра       #DIV/0! #DIV/0! 

138 813900 Примици за осталу непроизведену имовину       #DIV/0! #DIV/0! 

139 814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене  
продаји и обустаљених пословања    139=(140) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

140 814100 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустаљених пословања 

      
#DIV/0! #DIV/0! 

141 815000 Примици за стратешке залихе   141=(142) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

142 815100 Примици за стратешке залихе       #DIV/0! #DIV/0! 

143 816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл.    143=(144) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

144 816100 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл.     

      
#DIV/0! #DIV/0! 

145 817000 
Примици по основу пореза на додатну вриједност 
                      145=(146) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

146 817100 Примици по основу пореза на додатну вриједност       #DIV/0! #DIV/0! 

147   
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НАФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    147=(68+124) 

3.770.493 3.770.493 3.820.900 
101 101 

      
  

        

 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2015. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

   

        
Ред. 
Бр. 

Економски  
код 

О П И С 
РЕБАЛАНС 

2014 

ПРОЦЈЕНА 
ИЗВРШЕЊА  

2014 

БУЏЕТ 
2015 

ИНДЕКС 
6/4 

ИНДЕКС 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

148   БУЏЕТСКИ РАСХОДИ     148=(149+189+199) 3.551.108 3.551.108 3.436.100 97 97 

149 410000 Текући расходи   149=(150+153+163+173+175+178+183) 3.551.108 3.551.108 3.426.100 96 96 

150 411000 Расходи за лична примања    150=(151+152) 1.569.635 1.569.635 1.429.133 91 91 

151 411100 Расходи за бруто плате 1.196.356 1.196.356 1.071.231 90 90 
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152 411200 Рас.за бруто накнаде трош.и осталих лич.примања запос. 373.279 373.279 357.902 96 96 

153 412000 
Расходи по основу коришћења робе и услуга 
    153=(154+155+156+157+158+159+160+161+162) 

661.774 661.774 677.545 
102 102 

154 412100 Расходи по основу закупа 3.000 3.000   0 0 

155 412200 Рас.по основу утрош.енергије, комун.,комуникац.услуга 151.775 151.775 154.780 102 102 

156 412300 Расходи за режијски материјал 24.391 24.391 23.650 97 97 

157 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 4.250 4.250 4.000 94 94 

158 412500 Расходи за текуће одржавање 37.274 37.274 64.386 173 173 

159 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 30.455 30.455 29.350 96 96 

160 412700 Расходи за стручне услуге 60.807 60.807 52.675 87 87 

161 412800 Рас.за услуге одрж.јавних површ.и заштите живот.сред. 81.600 81.600 83.500 102 102 

162 412900 Остали расходи по основу коришћења робе и услуга 268.222 268.222 265.204 99 99 

163 413000 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови 
   163=(164+165+166+167+168+169+170+171+172) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

164 413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности       #DIV/0! #DIV/0! 

165 413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата       #DIV/0! #DIV/0! 

166 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи       #DIV/0! #DIV/0! 

167 413400 Рас.по основу камата на примљене зајмове из иностран.       #DIV/0! #DIV/0! 

168 413500 Рас.по основу камата на одобрене, а нереализов.зајмове       #DIV/0! #DIV/0! 

169 413600 Расходи по основу камата на преузете зајмове       #DIV/0! #DIV/0! 

170 413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова       #DIV/0! #DIV/0! 

171 413800 Расходи по основу ефект.негативних курсних разлика       #DIV/0! #DIV/0! 

172 413900 Расходи по основу затезних камата       #DIV/0! #DIV/0! 

173 414000 Субвенције    173=(1749 80.000 80.000 75.000 94 94 

174 414100 Субвенције 80.000 80.000 75.000 94 94 

175 415000 Грантови     175=(176+177) 285.172 285.172 332.782 117 117 

176 415100 Грантови у иностранство       #DIV/0! #DIV/0! 

177 415200 Грантови у земљи 285.172 285.172 332.782 117 117 

178 416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике    178=(179+180+181+182) 

954.527 954.527 911.640 
96 96 

179 416100 Дознаке грађ.које се исплаћ.из буџета Реп.,општ., и град. 821.800 821.800 753.400 92 92 
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180 416200 
Дознаке др.инстиуцијама обавезног социјалног осигурањ. 
која се исплаћују иу буџета Реп., општина и градова 

62.500 62.500 60.000 
96 96 

181 416300 
Дознаке пружаоцима услуга соц.заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 

70.227 70.227 98.240 
140 140 

182 416900 
Остале дознаке на име социјалне заштите које се  
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 

      
#DIV/0! #DIV/0! 

183 417000 
Доз.на име соц.заштите које исплаћују институције  
обавезног социјалног осиг. 183=(184+185+186+187+188) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

184 417100 Дознаке по основу пензијског осигурања       #DIV/0! #DIV/0! 

185 417200 Дознаке по основу здравственог осигурања       #DIV/0! #DIV/0! 

186 417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености       #DIV/0! #DIV/0! 

187 417400 Дознаке по основу дјечије заштите       #DIV/0! #DIV/0! 

188 417900 Дознаке по основу осталих врста обавеза соц.заштите       #DIV/0! #DIV/0! 

189 480000 Трансфери између буџетских јединица 189=(190+197) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

190 481000 
Трансфери измеђубуџетских јединица различитих 
нивоа власти   190=(191+192+193+194+195+196) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

191 481100 Трансфери заједничким институцијама       #DIV/0! #DIV/0! 

192 481200 Трансфери ентитету       #DIV/0! #DIV/0! 

193 481300 Трансфери јединицама локалне самоуправе       #DIV/0! #DIV/0! 

194 481400 Трансфери мјесним заједницама       #DIV/0! #DIV/0! 

195 481500 Трансфери фондовима       #DIV/0! #DIV/0! 

196 481900 Трансфери осталим нивоима власти       #DIV/0! #DIV/0! 

197 482000 
Трансфери између буџетских јединица истог нивоа 
власти   197=(198) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

198 482100 Трансфери између буџетских јединица истог нивоа власти       #DIV/0! #DIV/0! 

199 **** Буџетска резерва   199=(200) 0 0 10.000 #DIV/0! #DIV/0! 

200 **** Буџетска резерва     10.000 #DIV/0! #DIV/0! 

201   ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  201=(202) 755.492 755.492 382.800 51 51 

202 510000 
Издаци за нефинансијску имовину  
   202=(203+211+213+221+223+225+227) 

755.492 755.492 382.800 
51 51 

203 511000 
Издаци за произведену сталну имовину   
   203=(204+205+206+207+208+209+210) 

754.877 754.877 382.800 
51 51 
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204 511100 Издаци за изградњу и прибављањезграда и објеката 217.000 217.000   0 0 

205 511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 

511.124 511.124 375.000 
73 73 

206 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 16.969 16.969 7.800 46 46 

207 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме       #DIV/0! #DIV/0! 

208 511500 Издаци за билошку имовину       #DIV/0! #DIV/0! 

209 511600 Издаци за инвестициону имовину       #DIV/0! #DIV/0! 

210 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 9.784 9.784   0 0 

211 512000 Издаци за драгоцјености   211=(212) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

212 512100 Издаци за драгоцјености       #DIV/0! #DIV/0! 

213 513000 
Издаци за непроизведену сталну имовину 
213=(214+215+216+217+218+219+220) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

214 513100 Издаци за прибављање земљишта       #DIV/0! #DIV/0! 

215 513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта       #DIV/0! #DIV/0! 

216 513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налаз.       #DIV/0! #DIV/0! 

217 513400 
Издаци по основу улагања у побољшање подземних 
и површинских налазишта 

      
#DIV/0! #DIV/0! 

218 513500 Издаци за прибављање осталих природних добара       #DIV/0! #DIV/0! 

219 513600 
Издаци по основу улагања у побољшање осталих 
природних добара 

      
#DIV/0! #DIV/0! 

220 513700 Издаци за нематеријалнунепроизведену имовину       #DIV/0! #DIV/0! 

221 514000 Издаци за сталну имовину намијењену продаји 221=(222) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

222 514100 Издаци за сталну имовину намијењену продаји       #DIV/0! #DIV/0! 

223 515000 Издаци за стратешке залихе  223=(224) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

224 515100 Издаци за стратешке залихе       #DIV/0! #DIV/0! 

225 516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл.   225=(226) 

615 615 0 
0 0 

226 516100 Издаци за зал.материјала, робе и ситног инв., амб.и сл. 615 615   0 0 

227 517000 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 227=(228) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

228 517100 Издаци по основу пореза на додатну вриједност       #DIV/0! #DIV/0! 

229   
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  229=(148+201) 

4.306.600 4.306.600 3.818.900 
89 89 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2015. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ  

     

        
Ред. 
Бр. 

Економски  
код 

О П И С 
РЕБАЛАНС 

2014 

ПРОЦЈЕНА 
ИЗВРШЕЊА  

2014 

БУЏЕТ 
2015 

ИНДЕКС 
6/4 

ИНДЕКС 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

230   ФИНАНСИРАЊЕ    230=(231+244+258+261) 536.107 536.107 -2.000 0 0 

231   
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   
                   231=(232-238) 

0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

232 910000 Примици од финансијске имовине  232=(233) 600.000 600.000 450.000 75 75 

233 911000 Примици од финансијске имовине  233=(234+235+236+237) 600.000 600.000 450.000 75 75 

234 911100 Примици од хартија од вриједности у земљи       #DIV/0! #DIV/0! 

235 911200 Примици за акције и учешћа у капиталу       #DIV/0! #DIV/0! 

236 911300 Примици од финансијских деривата       #DIV/0! #DIV/0! 

237 911400 Примици од наплате датих зајмова 600.000 600.000 450.000 75 75 

238 610000 Издаци за финансијску имовину   238=(239) 600.000 600.000 450.000 75 75 

239 611000 Издаци за финансијску имовину  239=(240+241+242+243) 600.000 600.000 450.000 75 75 

240 611100 Издаци за хартије од вриједности       #DIV/0! #DIV/0! 

241 611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу       #DIV/0! #DIV/0! 

242 611300 Издаци за финансијске деривате       #DIV/0! #DIV/0! 

243 611400 Издаци за дате зајмове 600.000 600.000 450.000 75 75 

            #DIV/0! #DIV/0! 

244   НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ    244=(245-249) -2.000 -2.000 -2.000 100 100 

245 920000 Примици од задуживања   245=(246) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

246 921000 Примици од задуживања   246=(247+248) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

247 921000 Примици од краткорочног задуживања       #DIV/0! #DIV/0! 

248 921000 Примици од дугорочног задуживања       #DIV/0! #DIV/0! 

249 620000 Издаци за отплату дугова 249=(250) 2.000 2.000 2.000 100 100 



 

 

“Службени гласник Скупштине општине Рудо”  број   13/14      22.12.2014.                    Страна 

 

55 

250 621000 
Издаци за отплату дугова  
250=(251+252+253+254+255+256+257) 

2.000 2.000 2.000 
100 100 

251 621100 Издаци за исплату главнице по хартијама од вриједности       #DIV/0! #DIV/0! 

252 621200 Издаци за отплатудуга по финансијским дериватима       #DIV/0! #DIV/0! 

253 621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи       #DIV/0! #DIV/0! 

254 621400 Издацизаотплату глав.зајмова примљених из иностран.       #DIV/0! #DIV/0! 

255 621500 Издаци за отплату главнице преузетих зајмова       #DIV/0! #DIV/0! 

256 621600 Издаци за отплату зајмовакоји се рефундирају       #DIV/0! #DIV/0! 

257 621900 Издаци за отплату осталих дугова 2.000 2.000 2.000 100 100 

258 920000 Примици од задуживања   258=(259) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

259 921000 Примици од рефундације отплаћених зајмова  259=(260) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

260 921300 Примици од рефундације отплаћених зајмова       #DIV/0! #DIV/0! 

261 **** РАСПОДЈ. СУФИЦИТА ИЗ РАН.ПЕР. И РЕВ.ФОНД  538.107 538.107   0 0 

        БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2015. ГОДИНУ    

    

ФУНКЦИНАЛНА  КЛАСИФИКАЦИЈА   

    

    

    

Функција                          опис Ребаланс 2014 БУЏЕТ 2015 

 Укупни расходи(збир функција) 4.908.600 4.270.900 

1 Опште јавне услуге 1.355.377 1.363.171 

2 Одбрана   

3 Јавни ред и сигурност 99.111 78.701 

4 Економски послови 937.618 509.270 

5 Заштита животне средине 43.500 37.000 

6 Стамбени и заједничко послови 151.100 181.086 

7 Здравство 53.000 28.000 

8 Рекреација,култура и религија 433.919 419.210 

9 Образовање 131.947 142.065 

10 Социјална заштита 1.097.028 1.050.397 

11 Остало 606.000 462.000 
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23........................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

На основу члана 23. став 2.  Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07 и 109/12), члана 30. став 1. алинеја 25. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 86. 

Закона о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“ број 71/12) и члана 34. став 1. алинеја 

26. Статута општине Рудо („Службени гласник Општине 

Рудо“, број 5/13- пречишћени текст и 3/14), Скупштина 

општине Рудо на  сједници одржаној дана 17.12.2014. 

године,  д о н и ј е л а    ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о престанку рада ЈУ Територијална ватрогасна 

јединица Рудо 

 

 

Члан 1. 

ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо која 

је основана Одлуком  Скупштине Општине Рудо, број 01-

023-13/96 од 05.12.1996.године и чије је пословање 

усклађено са законом Одлуком Скупштине општине 

Рудо број:01-022-33/11 од 29.04.2011.године, и уписана у 

регистар код Окружног привредног суда у Источном 

Сарајеву, престаће са радом 31.12.2014.године. 

 

Члан 2. 

ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо 

престаје са радом због разлога прописаних чланом 22. 

став 1. тачка 3. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“: број 68/07, 

109/12), као и разлога прописаних  чланом 338. став 1. 

Закона о привредним друштвима  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и 

чланом 86. Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“ број 71/12). 

  

Члан 3. 

Имовину ЈУ Територијалне вастрогасне јединице 

Рудо, персоналну документацију запослених и другу 

документацију, након спровођења поступка ликвидације, 

преузеће Општинска управа Рудо. 

 

Члан 4. 

Организовање и обављање  заштите од пожара из 

надлежности општине, у складу са Законом о заштити од 

пожара и Планом заштите од пожара, након престанка 

рада ЈУ Територијалне ватрогасне јединице Рудо 

повјеравају се Ватрогасном друштву Рудо. 

Непокретности, моторна возила и опрема у 

власништву општине Рудо, који су у функцији заштите 

од пожара, додјељују се Ватрогасном друштву Рудо, за 

период обављања повјерених послова, без накнаде. 

 Новчана средства за обављање послова из става 

1.овог члана обезбједиће се Ватрогасном друштву Рудо 

из буџета општине Рудо. 

Запослене раднике ЈУ Територијалне ватрогасне 

јединице Рудо преузима Ватрогасно друштво Рудо. 

 

 

Члан 5. 

Начелник општине Рудо и Ватрогасно друштво 

Рудо  ће посебним уговором прецизније дефинисати  

обавезе из  предходног члана. 

 

Члан 6. 

На основу ове Одлуке биће покренут 

ликвидациони поступак у складу са чланом 4. Закона о 

ликвидационом поступку („Службени гласник Републике 

Српске“, број 64/02),  а по чијем окончању  ће се 

извршити брисање ЈУ Територијална ватрогасна 

јединица Рудо из регистра.  

 

Члан 7. 

Овлашћује се Начелник  Општине да предузме 

све потребне активности у циљу реализације ове одлуке.                        

 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном галаснику Општине Рудо“. 

  

Број:01-022-92/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р  

24......................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 17.12.2014. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о спроведеним 

активностима на санирању штета од елементарних 

непогода на подручју општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о спроведеним 

активностима на санирању штета од елементарних 

непогода на подручју општине Рудо у периоду јун-август 

2014. године. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-92/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

25........................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 17.12.2014. године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације  о стању у области 

запошљавања и релизацији Програма запошљавања  

на подручју општине Рудо за 2014. годину 

 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о стању у области 

запошљавања и релизацији Програма запошљавања  на 

подручју општине Рудо за 2014. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-86/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

26...........................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћен текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 17.12.2014. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације  о реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине Рудо донесених на 14, 

15, 16 и 17.  редовној сједници. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-93/14                                                                

Датум:17. децембар  2014.године   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
1.......................................................................................... 

На основу члана 43. и члана 72.став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Начелник 

општине Рудо, дана 24.11.2014.године, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И 

НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ РУДО 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о платама и накнадама 

запослених радника у Општинској управи Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:12/12, 17/13 и 

5/14), у члану 10.став 1 Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности, Одсјек за општу управу и 

друштвене дјелатности, редни број: 4. радно мјесто: 

Виши стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне 

заједнице, у рубрици: Коефицијент, број: „6,30“ 

замјењује се бројем: „7,20“. 

 У истом члану, Центар за пружање услуга 

грађанима, под редним бројем:2. радно мјесто: 

Самостални стручни сарадник-администратор за 

рачунарску мрежу, у рубрици: Коефицијент, број: „7,20“ 

замјењује се бројем: „7,70“. 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општиине 

Рудо“. 

 

Број:02-020-66/14 

Датум:24.11.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

2.......................................................................................... 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине, 

 д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец новембар 2014. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 90.053,00 

КМ, са конта 511100 – Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката (71.750,00 КМ) на конто 

511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (71.750,00 

КМ пут Јелићи – Оскоруша – 71.000,00 КМ и надзор за 

зграду Пољопривредне задруге – 750,00 КМ) и са конта 

511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (18.303,00 

КМ) на конто 412530 – Расходи за текуће одржавање 

опреме (839,00 КМ – одржавање видео надзора), на конто 

511300 – Издаци за набавку постројења и опреме (300,00 

КМ – набавка пећи за ОШ „Бошко Буха“) и на конто 

511700 – Издаци за нематеријалну произведену имовину 

(17,164,00 КМ – ЗОНИНГ план).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 
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Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-25/14 

Датум:12.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

3.......................................................................................... 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04,  42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

5/13 пречишћени текст и 3/14) Начелник општине, 

д  о  н  о  с  и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ 

Територијална ватрогасна јединица „Рудо“, за мјесец 

новембар 2014. године (организациони код 0 080 600), у 

износу од 2.475,00 КМ, са конта 411100 – Расходи за 

бруто плате (2.475,00 КМ) на котно 411235 – Расходи за 

новчане помоћи услед смрти радника (2.475,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-26/14 

Датум:12.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,  

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Јавној 

установи за туризам и спорт, за мјесец новембар 2014. 

године (организациони код 0 080 930), у износу од 

6.100,00 КМ, са конта 412700 – Расходи за стручне 

услуге (890,00 КМ) на конто 416125 – Текуће помоћи 

спортистима (890,00 КМ), са конта 411100 – Расходи за 

бруто плате (2.870,00 КМ) на конто 412938 – Расходи за 

бруто накнаде за привремене и повремене послове 

(2.870,00 КМ), са конта 412900 – Остали непоменути 

расходи (1.040,00 КМ), са конта 412249 – Расходи за 

остале услуге превоза (1.000,00 КМ) и са конта 412630 – 

Расходи по основу утрошка горива (300,00 КМ) на конто 

511366 – Издаци за набавку спортске опреме (2.340,00 

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:02-403-3-27/14 

Датум:28.08.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

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

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине, 

 д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава СШЦ 

„Рудо“ Рудо, за мјесец новембар 2014. године 

(организациони код 0 815 075), у износу од 440,00 КМ, са 

конта 412444 – Расходи за материјалза потребе 

ватрогасних служби (440,00 КМ) на конто 412610 – 

Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи (440,00 

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:02-403-3-28/14 

Датум:12.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

6.......................................................................................... 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

5/13 пречишћени текст и 3/14) Начелник општине,  

д  о  н  о  с  и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 
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Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо, за мјесец новембар 2014. 

године (организациони код 0 818 024), у износу од 760,00 

КМ, са конта 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (360,00 КМ) на конто 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја (360,00 КМ), са конта 412300 – 

расходи за режијски материјал (170,00 КМ) на конто 

412900 – Остали непоменути расходи (170,00 КМ) и са 

конта 412700 – Расходи за стручне услуге (230,00) КМ на 

конто 412900 – Остали непоменути расходи (230,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-19/14 

Датум:12.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

7........................................................................................ 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама ( Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 

49. Службени гласник општине Рудо-пречишћени текст   

( „Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке за пружање услуга: превоз ученика на 

подручју општине Рудо у 2015.години.  

 

II 

 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи  63.000,00 КМ. 

Средства за реализацију овог пројекта 

обезбјеђена су у Буџету општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка. 

 

IV 

 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именивана Ријешењем број: 

02-111-1308/12 од 22.11.2012.год. и 02-020-25/14 од 

09.06.2014.год. 

V 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:02-345-77/14 

Датум:08.12.2014. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

8......................................................................................... 

На основу члана 27. Закона о волонтирању 

(Службени гласник Републике Српске бр.89/13), члана 

43. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи ( Службени 

гласник Републике Српске  бр.101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), Начелник општине Рудо , д о н о с и : 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању локалне волонтерске политике 

 

 

I 

 

Усваја се документ “ Локална волонтерска 

политика  општине Рудо“. 

 

II 

 

 „Локална волонтерска политика општине Рудо“ 

је саставни дио ове одлуке. 

 

III 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

Број:02-020-71/14 

Датум:17.12.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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Рудо децембар 2014. Општина Рудо  
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У оквиру овог документа су основне смјернице које имају за циљ развој системског односа 

општине Рудо према волонтеризму у Рудом.  
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Локална волонтерска политика општине Рудо 

Опште информације о волонтеризму  

 Волонтеризам (волонтирање) је непрофитна и неплаћена активност која се може реализовати индивидуално или 

групно, а која доприноси добробити заједнице или цијелог друштва. Реч волонтер води поријекло од стране ријечи fr. 

volontaire, lat. Voluntarius
1
 и значи онај који служи добровољно и бесплатно.  Првобитно се овај израз повезивао са 

војником (добровољцем) да би временом добио данашње значење које се веже за добровољан, бесплатан и друштвено 

користан рад. Овај облик дјеловања стар је колико и само друштво. 

Постоје различити облици волонтирања, а најпознатији су традиционални облици узајамне самопомоћи и организованог 

дјеловања у кризним периодима. Историјски посматрано, код нас се волонтирањем могу сматрати тзв. „моба“ и 

                                                 

1 Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета Београд, 1980 г., стр. 156 
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омладинске радне акције. Мобе су се организовале махом у сеоским домаћинствима, и представљале су организован 

добровољан рад (испомоћ) комшија домаћину с циљем да се заврше одређени послови у кући или пољу. Омладинске радне 

акције су биле популарне посебно након завршетка Другог свјетског рата а организовале су се са циљем да се обнови 

порушена инфраструктура. 

Волонтирањем се помаже суграђанима, доприноси развоју заједнице и развоју личности волонтера. Mеђународна 

aсоцијација волонтера (IYV) је 15. jануара 2001. године у Амстердаму донијела Општу декларацију о волонтеризму у 

којој, између осталог, стоји  да је "Волонтеризам (или добровољни рад) један од камена темељаца цивилног друштва, да 

проживљава најплеменитија стремљења човјечанства: заузимање за мир, слободу, могућност избора, сигурност и 

правичност за све људе." 

Данас се волонтеризам веже за филантропију. Оксфордски ријечник филантропију описује као „потицај на добротворну 

акцију“ која је опречна егоизму. Под филантропијом се подразумјевају активни појединци и групе који организовано на 

различите начине промовишу и унапређују рад за опште добро. Филантропија се манифестује кроз давање новца и других 

материјалних добара у добротворне сврхе, улагање у заједницу кроз фондације и задужбине, као и улагање времена, знања 

и вјештина кроз различите облике волонтерског рада. Волонтеризам, као добровољна активност, мора да буде слободан 

избор сваког човјека.  

Волонтеризам је за друштво вишеструко значајан из разлога што он у себи садржи потенцијал за изградњу саосјећања и 

солидарност са другим и другачијим као и система вриједности. Он  потиче на друштвени активизам и ствара осјећај 

одговорности за ријешавање проблема у заједници. Његов значај се огледа и кроз његов утицај на појединца. Волонтеризам 

помаже да се код младих развију или додатно усаврше одређене вјештине, стекне самопоуздање, како би били спремнији за 

тржиште рада, док код старијих доприноси да буду активни и да се осјећају друштвено корисни. Данас су развијени нови 

облици волонтирања кроз институције, цивилни сектор, мреже, програме, корпорације, организације или агенције. Па тако 

можемо препознати различите облике волонтирања нпр. у оквиру болнице, Црвеног крста али и волонтирање кроз 

Европски волонтерски сервис (ЕВС)2 или у оквиру програма Волонтери Уједињених нација (УНВ)3.  

Данас у Републици Српској (РС) постоји значајна инфраструктура развијена у циљу подршке организованим волонтерским 

акцијама која обухвата: 14 локалних волонтерских сервиса, Програм волонтирања средњошколаца у јавним институцијама 

(Бања Лука, Градишка и Приједор), Програм студентског волонтирања, Програми подршке волонтерским активностима 

Мреже савјета ученика средњих школа. 

Последњих  20 година, због свог значаја, посебно у периоду великих глобалних промјена, ова област заузима све више 

пажње. Овоме у прилог говоре различита документа која су усвојена на глобалном нивоу од стране Генералне скупштине 

Уједињених нација (УН), Савјета Европе и Европске уније (ЕУ), а у оквиру којих се налазе и јасне препоруке за дјеловање 

на нижим нивоима. 

Генерална скупштина УН-а је 1985. године, прогласила 5. децембар за Међународни дан волонтера, а 2001. годину је 

прогласила Међународном годином волонтера (Документ 8917).  Исте године је усвојена Резолуција и препоруке о 

                                                 
2
Европски волонтерски сервис (ЕВС) дио је програма за младе Европске комисије под називом Ерасмус + а који је развијен како би се 

подстицала мобилност младих.  Кроз овај програм млади имају могућност да открију нове културе и језике кроз волонтерски рад ван њихове 
земље  поријекла. Кроз овај програм се развија став о општем грађанском активизму из разлога што страним држављанима допушта да 
учествују у свакодневном животу земље у којој бораве. (извор: http://www.mis.org.rs/) 
3
Волонтери Уједињених нација (УНВ) је агенција Уједињених нација (УН) која распоређује међународне добровољце (волонтере) који 

директно пружају подршку партнерима УН на терену. УНВ је под водством Програма УН за развој (УНДП), са сједиштем у Бону, и оперише 
роз канцеларије УНДП у свакој земљи. УНВ је основала Генерална скупштина УН 1970. године. Волонтери долазе из развијених и земаља у 
развоју. Идентификацију, интервјуисање и давање задатака волонтерима често обавља агенција за сарадњу у њиховој земљи. 
(извор:http://sh.wikipedia.org/wiki/Volonteri_Ujedinjenih_nacija)  

http://www.mis.org.rs/
http://sh.wikipedia.org/wiki/Volonteri_Ujedinjenih_nacija
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начинима како земље чланице и УН могу и треба да подржавају волонтирање, те су покренуте разне иницијативе за 

промовисање волонтеризма. 

Препоруком НОР (94) 4 Савјет Европе, државама чланицама, сугерише да се дефинише волонтирање, наглашавајући његов 

образовни аспект и значај за друштво. У Препоруци 1496 Савјета Европе из 2001. године, препозната је улога и вриједност 

волонтеризма и „тражи се препознавање и укидање свих препрека које могу спријечити лице у волонтерским 

активностима, те усвајање и промовисање политичких и законодавних рјешења која ће подстицати волонтирање“4. 

Савјет Европе је донио Европску конвенцију о промовисању међународног и дугорочног волонтерског сервиса младих (ЕТС 

бр. 175), којом се додатно промовише међународно волонтирање младих од 18 до 25 година.   

Резолуција Опште скупштине УН-а 56/38 (2002), препоручује чланицама стварање „потицајних фискалних, законских и 

других оквира, укључујући оне који се односе на организације које се баве волонтирањем“ кроз увођење законодавства, 

пореских олакшица и субвенција, те олакшавање успостављања партнерских односа у вези са волонтирањем у грађанском 

друштву. 

Европска унија је 2011. годину прогласила за Европску годину волонтирања. Током ове године уз подршку Делегације 

Европске комисије, преко 100 експерата у области волонтирања радило је на изради препорука и смјерница за израду 

Европске политике волонтирања. 

Европска унија и земље чланице су препознале потребу да волонтирање истакну као посебну компоненту која у великој 

мјери утиче на развој цивилног друштва, са фокусом на специфичне секторе/области, као што су: економија, социјални 

сектор, цјеложивотно учење и др. 

Алијанса за Европску годину волонтирања у Европи развила је документа под називом  „Policy Agenda for Volunteering in 

Europe – P.A.V.E.“ (Оквир политике волонтирања у Европи) који садржи препоруке за ефективнији и ефикаснији европски 

оквир за подршку и промоцију волонтера и волонтирања. 

Ове препоруке обухватају приједлоге за мјере које треба да одговоре на различите аспекте волонтирања. Оне промовишу и 

подржавају волонтирање као демонстрацију европских вриједности, обезбјеђујући покретачку снагу за активно грађанство 

и допринос расту економског и социјалног капитала док истовремено наглашавају потребу за партнерским приступом, који 

непрестано укључује све актере да раде у правцу развоја подржавајуће инфраструктуре за волонтирање у Европи, као и 

побољшање механизама за препознавање волонтирања као допринос цјеложивотном учењу. 

Регулатива Републике Српске  

 У складу са међународним документима и препорукама Република Српска је донијела законски и стратешки оквир 

којим се регулише ова област.  

Народна скупштина је прво 2008. године усвојила Закон о волонтирању РС, који је потом  замјењен новим побољшаним 

Законом о волонтирању (Закон) 2013. године. 

Законом о волонтирању  дефинисани су основни појмови у вези са волонтирањем, услови волонтирања, принципи за 

организовање волонтирања, услови закључивања уговора о волонтирању, права и обавезе волонтера и организатора 

волонтирања, друштвено вредновање, подстицање и развој волонтирања и друга питања од значаја за обављање 

волонтирања. 

Волонитрање је дефинисано члановима 2. и 3. Закона: „активност од општег интереса за Републику Српску којом се 

доприноси побољшању квалитета живота, активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и 

равноправнијег демократског друштва. Волонтирањем се стичу искуства и вјештине потребне и корисне за активно учешће 

                                                 
4 Стратегија за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2014–2018. године) 
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у друштву, лични развој и опште добро. Волонтирање у смислу овог закона је организована добровољна активност или 

пружање услуге или обављање активности у циљу опште, заједничке добробити или добробити другог лица, без исплате 

новчане накнаде или потраживања друге имовинске користи, осим ако овим законом није другачије одређено.“ 

У тачки 5. Закона наводе се и активности које се у смислу овог закона, не сматрају волонтирањем а то су: 

a) стручно оспособљавање без заснивања радног односа, које представља волонтерски рад уређен о прописима из 

области радних односа или другим прописима, 

b) обављање услуга или активности, које је једно лице обавезно да пружи другом лицу на основу закона или других 

прописа, 

c) извршавање посебних обавеза у складу са судским одлукама, 

d) обављање услуга или активности, које су уобичајене у породичним, пријатељским или комшијским односима и 

e) обављање услуга или активности, које се односе на бесплатно и неповратно давање имовине, новца и бесплатно 

давање на употребу покретне и непокретне имовине. 

Овај закон не ограничава друге могућности волонтирања које се дешавају спорадично, али се одредбе овог закона у том 

случају не могу примјенити.  

Законом су поред ограничења, која се односе на дефиницију волонтирања, дефинисана и ограничења у дужини трајања 

волонтирања. Волонтирање може максимално да траје 30
5
 часова седмично, сем у случајевима када је организатор 

волонтирања привредно друштво, када волонтирање може трајати до 8 часова мјесечно (претходни закон је омогућавао 

волонтирање и до 40 часова седмично). Закон одређује да волонтери не могу бити домаћа и страна физичка лица млађа од 

15 година. Поред наведеног, волонтери у смислу овог закона уколико су корисници нпр. лица са посебним потребама, 

дјеца, стари и сл. не могу бити правоснажно осуђена лица за кривично дјело против живота и тијела, против слободе и 

права грађана, против полног интегритета, против брака и породице, против здравља и људи, те лица којима је изречена 

прекршајно правна санкција предвиђена прописима о заштити од насиља у породици и лицима којима је изречена мјера 

обавезно психијатријско лијечење од зависности.  

Према Закону, организатори волонтирања,  наједноставније речено,  могу бити сва правна лица која су непрофитног 

карактера као што су: удружења грађана и фондације, локални и републички органи управе, јавне установе и вјерске 

заједнице. Организатори могу бити и приватне установе које се баве здравственом заштитом, образовањем и васпитањем, 

уз услов да те активности не смију имати за  циљ стицање профита.  

Овај закон је увео и новину у област волонтирања регулишући „корпоративно волонтирање“. Ова активност има 

позитиван тренд у приватном и профитном сектору и често чини дио корпоративне политике у оквиру друштвене 

одговорности. Основни концепт овог волонтирања јесте могућност да запослени заједно са послодавцем могу бити 

друштвено ангажовани кроз волонтерски рад, којим се доприноси ријешавању проблема у заједници. Ова област је због 

могућности злоупотребе, у оквиру Закона дефинисана посебним условима. Нека од њих дефинишу да на волонтерским 

акцијама морају бити ангажовани већ запослени радници,  да то мора бити њихов добровољан избор, да акција траје 

највише 8 часова мјесечно и др.  

Како би сам процес организовања волонтирања био олакшан Закон дефинише и Волонтерске сервисе као и њихову улогу и 

начин функционисања.  

Нови Закон је укинуо обавезу потписивања уговора између организатора волонтирања и волонтера (Уговор о 

волонтирању). Са друге стране законом је дефинисана обавеза потписивања уговора, када  су корисници волонтирања 

                                                 
5
 Члан 7. Закона 
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специфичне категорије као што су:  дјеца, лица са инвалидитетом, лица са тешкоћама у развоју, стара и немоћна лица, 

болесна лица или лица, која су потпуно или дјеломично лишена радне способности и у случају када се ангажује малољетни 

волонтер. Ова одредба се не односи на организовано волонтирање у оквиру васпитно-образовне установе (нпр. ангажовање 

ученика основне школе на активностима чишћења).
6
   

Волонтирање није плаћена активност, али и као таква, да би се извела захтјева извјесне трошкове. Законом је омогућено, 

покривање широке лепезе трошкова (смјештаја, исхране, трошкова едукације), који не смију прелазити 30% просјечне нето 

плате у РС. Трошкови се опорезују са 10% пореза на доходак
7
. 

Свакако, веома је важно и неопходно разликовати волонтирање, дефинисано Законом о волонтирању, од радног искуства и 

полагања стручног испита као услова за заснивање радног односа, које се  обавља код послодавца у времену предвиђеном 

за одређену стручну спрему без накнаде. 

Закон је дефинисао и начин награђивања и препознавања волонтирања физичких и правних лица, који својим радом 

доприносе развоју  волонтирања на републичком и локалном нивоу. Закон је увео и успостављање јединствене волонтерске 

књижице, у коју се евидентирају искуство и стечене вјештине и компетенције. 

Закон је такође препознао и подржао локалне волонтерске политике и локалне волонтерске сервисе као и могућност 

додјељивања финансијских средстава од стране привредних друштава организаторима волонтирања, као пожељне 

инструменте подршке промоцији и развоју волонтирања, као и самог Закона о волонтирању. 

Поред овог закона, дио стимулативног оквира за развој волонтеризма, чине и усвојени правилници од стране Министарства 

за породицу, омладину и спорт РС и то: 

 Правилник о додјели републичке награде за волонтирање (сл. Гласник Републике Српске бр. 50/14). Овим 

правилником утврђују се услови и поступак за додјелу Републичке награде за волонтирање, критеријум за избор 

кандидата, висина новчане награде и изглед медаље и плакете. 

 Правилник о волонтерској књижици (сл. Гласник Републике Српске бр. 55/14), којим се уређује садржај и изглед 

волонтерске књижице. Министарство је донијело и Упутство за попуњавање волонтерске књижице. 

 Правилник о финансирању мјера и активности подршке развоју и промоцији волонтирања (сл. Гласник Републике 

Српске бр. 55/14), којим се утврђују носиоци мјера и активности подршке развоју и промоцији волонтирања у РС, 

одређује поступак и критеријуми финансирања мјера и активности подршке развоју и промоцији волонтирања у 

РС и волонтерских активности, начин извјештавања по реализованим активностима и контрола намјенског 

утрошка додијељених средстава. 

Урађен је и стратешки оквир дјеловања односно Стратегија за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској 

(2014–2018. године). 

За кршење одређених одредби Закона, предвиђене су и новчане казне које могу да се крећу у висини од 1000 до 10.000 КМ.  

Иницијатива за израду и усвајање локалне волонтерске политике Општине Рудо 

 Израда и усвајање локалне волонтерске политике  иницирана је у склопу пројекта "Волонтерском легислативом до 

развоја локалних заједница", који заједнички реализују Министарство породице, омладине и спорта у Влади Републике 

Српске, Омладински комуникативни центар из Бањалуке и Омладински савјет Републике Српске, а кроз финансијску 

подршку Европске уније, Владе Републике Српске и Америчке амбасаде у Босни и Херцеговини. Овим пројектом је 

                                                 
6
 Члан 16, Закона 

7
 Волонтирање у закону ко гдје и како, стр. 18 
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подржано 30 општина и градова Републике Српске да израде своје локалне волонтерске политике, те изграде сопствене 

капацитете за спровођење ових докумената на терену.  

Волонтирање у Општини Рудо (анализа тренутног стања) 

 Општина Рудо има 8824 становника8. Смјештена је у крајњем источном дијелу Републике Српске и већим својим 

дијелом граничи са Србијом и Црном Гором. Сам град Рудо налази се у брдско-планинском крају доњег тока ријеке Лим, 

двадесетак километара прије његовог ушћа у Дрину, на просјечној надморској висини од око 400 м. Окружено је 

планинским врховима средње висине, на сјеверној страни је планина Варда ,са највећим врхом од 1389 м, а на јужној 

страни планина Тмор, са највећим врхом од 1280 м. Општина је географски разуђена, изразито брдско-планинска, са 

селима која су разбацана и испресијецана планинским превојима. Општину чини 10 мјесних заједница, од којих су неке 

међусобно удаљене и до 60 км. Рудо је повезано са Прибојем( Република Србија) који је удаљен око 20 км од центра Рудог, 

са којим има неколико редовних дневних аутобуских линија. Са друге стране, Рудо има једну дневну аутобуску линију за 

Фочу (удаљена око 90 км), у којој се налази Клиничко болнички центар за источни дио РС.  

Рудо спада у економски изразито неразвијене општине у РС и БиХ. Узроци оваквог стања су ратна дешавања и нагли пад 

индустријске производње, која данас у укупном приходу учествује са само 6,8% а која је, иако је ово претежно руралан 

крај, била пријератни носилац економског развоја регије. Приоритети општине су запошљавање (само 11% запослених). 

Предузећа дрвно-прерађивачке, металопрерађивачке и хемијске индустрије,  која су била носиоци развоја општине прије 

рата суочена су са проблемима вођења стечајних поступака. Производња у малом броју предузећа је сведена на минимум. 

У Рудом највећи проценат отпада на мала предузећа а највеће учешће у укупном обиму привреде има трговина.  

Ово је општина са малим привредним активностима и већом стопом одлива становништва. Након средње школе млади 

обично напуштају Рудо, а неријетко то чине и читаве породице.  

Општина Рудо спада у брдско-планинско подручје, погодно за развој воћарства,  сточарства и ратарства. Површине под 

воћњацима које нису занемарљиве, су махом запуштене и са ниским приносом. И поред дугогодишње стагнације примјетан 

је благи пораст производње и прихода из ове дјелатности. Процјена је да се око 250 пољопривредних домаћинстава бави 

узгојом малине као културе која доноси већи профит на мањој површини.  Сјетва ратарских и повртларских култура је 

сведена на властите потребе па као таква има прије социјалну а не развојну компоненту.   

Због пада укупних привредних активности, у последње време је забиљежен и мањи број активних предузећа у односу на 

претходни период. Сва приватна предузећа која дјелују на територији општине спадају у категорију микро предузећа, док 

два државна предузећа спадају у категорију малих предузећа. 

Поред богатог културно-историјског наслеђа, погодни климатски услови погодују развоју следећих облика турзима: 

- Ловног туризма 

- Ријечног туризма – „Водени Ћиро“ и рафтинг 

- Риболовног и сеоског туризма. 

На подручју општине Рудо регистровано је 10 угоститељских објеката а од скора је почео са радом и хотел са 4 звјездице 

"Comsar Energy Рудо".  

Очекује се да, од слиједеће године, почну радови на изградњи проточне ХЕ снаге 36,8  MW „Мрсово“. Изградња проточне 

ХЕ ће бити највећа послератна инвестиција у овј општини. 

                                                 
8
 Прелиминарни резултати пописа, Републички завод за статистику Републике Српске  
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На простору општине регистровано је дјеловање 23 удружења различитих профила. 

У Рудом постоје двије Основне школе (ОШ Рудо и ОШ „Бошко Буха“ у Штрпцима), један Средњошколски центар, који 

има посебан статус, затим Дом здравља, Центар за социјални рад, Полицијскa станицa Рудо, Дом културе, Народнa 

бибилиотекa, Jавна установа за спорт и туризам, банка, пошта и др институције.  

Имајући у виду свеопшту ситуацију у општини Рудо, волонтеризам може играти значајну улогу у развоју заједнице, која се 

суочава са економским и развојним потешкоћама. Тренутно у општини Рудо не постоји системски приступ праћења стања 

у овој области. Примјетно је да постоје изоловане организоване волонтерске акције на простору општине, које се реализују 

кроз пројекте у овкиру мјесних заједница (МЗ). Општина тренутно имплементира пројекат „Интеграција и локални развој 

у заједницама 3 општине Горњедринске регије  2014-2017.“, у оквиру којег су МЗ у обавези обезбједити учешће у 

волонтерском ангажману. Поред волонтерских акција у оквиру овог пројекта, зависно од предсједника савјета МЗ, 

поједине МЗ индивидуално организују волонтерске акције, ради поправљања путне инфраструктуре или ријешавања 

других проблема локалног становништва.  

Други покретачи и реализатори волонтерских акција су млади. На простору општине Рудо, дјелују двије омладинске 

организације и то Савјет младих Рудо и Омладински центар Рудо. Обе организације окупљају извјестан број волонтера, 

који редовно помажу приликом организовања различитих манифестација и догађаја у Рудом.  

Ту су свакако и волонтери окупљени у Рафтинг клубу „Валине“. Ове године су волонтери овог Рафтинг клуба учествовали 

у акцији спашавања у поплавама угроженим подручјима БиХ. Поред наведених ,волонтерске акције прикупљања 

хуманитарне помоћи за пружања помоћи старим и особама у стању потребе , организује ОО Црвеног крста Рудо,  

У сектору цивилне заштите, који дјелује у оквиру општине Рудо, Планом мобилизације функсионисања цивилне заштите 

предвиђени су волонтерски Водови (формације) и то: Вод за општу намјену, Вод за спашавање под водом у оквиру којег је 

предвиђена подрша Рафтинг клуба „Валине“ и Вод за спашавање од пожара и за спашавање од рушења.  

Општина Рудо једном годишње расписује јавни позив за достављање приједлога за додјелу наградa и признања. У оквиру 

критеријума за додјелу ове награде стоји и „учињена дјела која заслужују опште поштовање и признање као што су дјела 

хуманости, донаторства и добротворне акције“. 

СМЈЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ И ПОДРШКУ ЛОКАЛНОЈ ВОЛОНТЕРСКОЈ  ПОЛИТИЦИ 

 Израда и доношење Локалне волонтерске политике заснована је на Закону о волонтирању РС објављеном у 

Службеном гласнику РС 89/13, те на Стратегији за унапређење и развој волонтирања Републике Српске 2014 – 2018 

(Одлука о усвајању стратегије објављена у службеном гласнику РС 35/14), а која је, као  једну од мјера и активности, 

дефинисала израду и усвајање локалних волонтерских политика од стране локалних управа. Основне смјернице Локалне 

волонтерске политике Општине Рудо  могу се сврстати у неколико следећих активности: 

 Промоцију волонтерског рада и волонтерских програма 

 Сакупљање информација о волонтерима и израда јединственог волонтерског регистра   

 Обиљежавање Међународног дана волонтера 5. Децембра, уз уручивање захвалница и награда 

 Организовање едукативних програма, 

 Организовање јавних скупова у циљу подизања свијести грађана. 
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ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ЗА РАЗВОЈ ВОЛОНТИРАЊА 

 

СОЦИЈАЛНИ СЕКТОР 

 У оквиру овог сектора најистакнутије су Јавна установа „Центар за социјални рад“ Рудо, „Дневно збрињавање 

дјеце и младих са сметњама у развоју“ у оквиру овог центра, општинска организација „Црвени крст“ Рудо и невладине 

организације.  Поред својих редовних задужења ове институције и установе пружају услуге и помоћ становништву ,које се 

налази у стању социјалне потребе. Због великог броја захтјева, који стижу од стране особа које се налазе у стању социјалне 

потребе, локална заједница препознаје волонтирање као један од начина доприноса у рјешавању постојећих проблема 

следећих категорија становништва:  

 неспособних за рад и материјално необезбјеђених, 

 старих лица без породичног старања, 

 лица са инвалидитетом, 

 малољетних лица ометених у психичком и физичком развоју. 

Волонтерски ангажман, поред директне помоћи угроженим особама у заједници, доприноси и изградњи саосјећања и 

солидарност са другим. 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Заштита животне средине, за општину Рудо представља важан сегмент, којем је потребно указати посебну пажњу, 

између осталог и из разлога што је туризам један од стратешких приоритета општине. У том сегменту различите 

волонтерске акције чишћења ријечног корита и остатка територије, могу значајно допринијети, како заштити животне 

средине тако и развоју свијести грађана. Подизањем свијести код грађана и спровођењем разних волонтерских акција у 

великој мјери можемо допринјети унапређењу квалитета наше животне средине. Пракса је до сада показала да 

волонтирање носи важну улогу у овим процесима, јер омогућава и развој активног и одговорног грађанства. 

СЕКТОР ОБРАЗОВАЊА 

 На простору општине Рудо, дјеца и млади се могу школовати у двије ОШ у Рудом и Штрпцима, а потом наставити 

образовање у оквиру Средњошколског центра Рудо, који нуди три образовна профила и то: машинство и обрада 

метала/машински техничар, инсталатер, бравар и обрађивач метала резањем, саобраћај/техничар друмског саобраћаја и 

гимназија/општи смјер. Управо због лимитиране понуде у оквиру формалног образовања, волонтирање је препознато као 

један од видова могућности стицања првенствено неформалног образовања, како младих, тако и других старосних 

категорија, кроз разне видове семинара, едукација, конференција, како би им се омогућило да изграђују своја знања и 

вјештине, стичу додатна искуства, а све у складу са потребама тржишта рада. 

ОМЛАДИНСКИ СЕКТОР 

 У општини Рудо је примјетан процес одласка младих након завршетка средње школе, због даљег школовања али и 

запослења. Волонтерске активности у овом сектору значајно могу да допринесу развоју вјештина и знања младих, стицања 

праксе, оспособљавање за посао али и основу за изградњу позитивних вриједности и развој радних навика. Промоција и 

стимулисање развоја корпоративног волонтеризма може утицати на стварање нових радних мјеста.  
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ВРЕДНОВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ 

 Вредновање волонтерског рада је значајно из више аспеката. Кроз награђивање и признавање рада, волонтери 

добијају одређену сатисфакцију за свој рад. Промоцијом и додјељивањем награде, јавност добија поруку да општина 

цијени волонтерски рад, који доприноси развоју заједнице. Тренутно општина једном годишње додјељује награду, за коју 

је један од критеријума и „волонтерска вриједност акције“.  

ПРОМОЦИЈА ВОЛОНТИРАЊА 

 Како би смо у што већој мјери подигли свијест наших грађана о значају волонтирања, потребно је да спроведемо 

разне промотивне активности. За старију популацију најприкладније ће бити промовисање волонтирања путем локалних 

медија. Када је у питању популација младих, промотивне активности треба да се базирају на следећим методама: едукација 

младих по школама, постављање информација на сајт општине и друштвене мреже, дистрибуција промотивних материјала 

путем летака, флајера, обиљежавање Међународног дана волонтера – 5. децембра  и др. 

НАЧИН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

 На нивоу наше општине, биће формирана група сачињена од представника из више сектора, како би континуирано 

пратили успјешност имплементације документа и како би по потреби унаприједили и допунили исти. Ову групу чиниће: 

представник општине, представник невладиног сектора, представник Центра за социјални рад, представник омладине и 

представник из сектора образовања. Ова радна група имаће обавезу да се састаје неколико пута годишње, прати 

имплементацију локалне волонтерске политике и даје сугестије за успјешнију имплементацију.  
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