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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVIII Рудо, 04. фебруар 2014.године Број 2 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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На основу члана 59. став 2. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 

12. Правилника о поступку давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12), 

члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и претходно прибављене 

сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде број 12.03.5-12863/13 од 25.12.2013.године, 

Скупштина општине Рудо на сједници  одржаној 

30.01.2014. године,  донoси: 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ 

У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ РУДО ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА 

ПИСАНИХ ПОНУДА 

 

I 

Овом Одлуком расписује се јавни оглас за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Срспке (у даљем тексту: Републике) на 

подручју општине Рудо путем прибављања писаних 

понуда.  

Пољопривредно земљиште у својини Републике 

које се даје у закуп налази се у КО: Рудо, укупне 

површине 4,2932 хектара. 

 

II 

Пољопривредно земљиштe у својини Републике 

из тачке I ове одлуке, даје се у закуп искључиво ради 

обављања воћарске, ратарске и повртарске 

пољопривредне производње.  

 

III 

Пољопривредно земљиште из тачке I ове одлуке 

даје се у закуп на период од 25 (двадесет пет) година за 

подизање воћњака, на период од 10 (десет) година за 

подизање малињака, а на период од 8 (осам) година  за 

ратарску и повртарску производњу, уз могућност 

продужења у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту. 

IV 

Максимална површина пољопривредног 

земљишта из тачке I ове одлуке која се може дати у закуп 

привредном друштву и предузетнику износи 4,2932 

хектара, а  физичком лицу износи 1 хектар. 

 

V 

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) 

пољопривредног земљишта, из тачке I ове одлуке износи: 

за I класу 100 КМ, II класу 90 КМ, III класу 80 КМ  и V 

класу 60 КМ. 

VI 

Годишња закупнина за прву годину закупа 

уплаћује се прије закључења уговора о закупу у 

новчаном износу умањеном за износ уплаћене кауције.  

Годишња закупнина за остале године закупа 

уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном 

износу. 

 

VII 

Право учешћа на овом јавном огласу имају 

привредна друштва и предузетници који су регистровани 

за обављање пољопривредне дјелатности у складу са 

прописима који регулишу ову област и физичка лица која 

се баве пољопривредном производњом, а који 

испуњавају опште услове додјеле у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Републике (у 

даљем тексту: Правилник) и посебне услове из јавног 

огласа.  

VIII 

 Право првенства за додјелу у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике имају 

привредна друштва, предузетници и физичка лица која 

немају закључен уговор о концесији за коришћење 

пољопривредног земљишта у својини Републике.  

 

IX 

Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове,  Административне 

службе општине Рудо ће расписати јавни оглас и исти 

објавити на огласној табли Општине Рудо, интернет 

страници Општине Рудо и на локалној ТВ Рудо. 

Јавни оглас остаје отворен 15 (петнаест) дана, 

рачунајући од дана објављивања.  

Јавни оглас мора да садржи све елементе 

прописане чланом 13. Правилника.  
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X 

Поступак давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике спроводи Комисија за 

давање у закуп пољопривредног земљишта коју формира 

Начелник општине Рудо. 

Начелник општине Рудо ће на основу 

достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп 

пољопривредног земљишта, најдаље у року од  15 

(петнаест) дана од дана закључивања Јавног огласа, 

донијети коначну листу најповољнијих понуда за давање 

у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

у складу са Правилником. 

 

XI 

Након спроведеног поступка, Скупштина 

општине Рудо ће донијети одлуку о избору 

најповољнијег понуђача и додјели пољопривредног 

земљишта у закуп на приједлог Начелника општине 

Рудо, уз претходно прибављену сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске.  

На основу одлуке из претходног става Начелник 

општине Рудо ће закључити уговор о закупу са 

изабраним понуђачима. 

  

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-1/14                                                                

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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На основу члана 21.став 2. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ 

број 124/11), члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13) и члана 

115. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, брoj 3/13), Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 30.01.2014.године, 

донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Програма комуналних дјелатности 

 за 2014. гoдину 

 

Члан  1. 

   Усваја се Програм комуналних дјелатности за 

2014. гoдину. 

             Саставни дио ове одлуке је Програм обављања 

комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње у 2014. години. 

 

Члан  2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-2/14                                                                

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      

П Р О Г Р А М 

ОБАВЉАЊА  КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2014. 

ГОДИНИ 

 

 

 Овим  Програмом  се утврђује врста, обим, 

динамика, ниво комуналних дјелатности и услуга 

заједничке комуналне потрошње, извори средстава, 

износ срeдстава за финансирање ове дјелатности са 

расподјелом средстава по појединим дјелатностима, као 

и друга питања из ове дјелатности у складу са законом и 

одлуком о комуналним дјелатностима. 

 Дјелатности од посебног друштвеног интереса 

заједничке комуналне потрошње у складу са овим 

Програмом су:   

- чишћење јавних саобраћајних површина у 

насељу , које обухвата:прикупљање, 

одвожење , депоновање , уништавање 

отпадака и чишћење падавина са 

саобраћајних површина , 

- одржавање и уређивање јавних зелених 

површина као што су: паркови, дрвореди, 

травњаци, зеленило уз саобраћајнице, зелене 

површине уз стамбене зграде које обухвата 

репродуктивну садњу дрвећа, траве и другог 

растиња, 

- одржавање јавних саобраћајних површина у 

насељу које обухвата поправке и адаптацију 

улица, плочника, тргова, објеката за јавну 

расвјету и вертикалну и хоризонталну 

сигнализацију , 

- одвођење  атмосферских вода из насеља, 

- јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају 

саобраћајне и друге јавне површине , 

- постављање и одржавање паноа за јавно 

оглашавање значајних догађаја у општини, 

- декорација градског насеља у вријеме 

обиљежавања значајних догађаја и датума, 

- кафилеријске услуге и превентивна 

дератизација градског насеља Рудо, 

- уређивање и одржавање пијаце на мало у 

Рудом  

 

  I - ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

 

  У току 2014. године  вршиће се редовно 

чишћење  градских површина које обухватају  подручја 

града и то од раскрснице, код моста на Лиму, до 

спортског стадиона „Мићо Мандић“. 

 Одвоз смећа  са градског подручја  и са 

подручја МЗ у којима су обезбеђени  контејнери за 

прикупљање смећа, вршиће се једном седмично, а по 

потреби и чешће . 

 Поред  одржавања саобраћајних површина 

вршиће се чишћење  и одржавање  зелених површина  

поред саобраћајница. Са саобраћајних и зелених 

површина  вршиће се  прикупљање, одвожење  и  

депоновање  сакупљеног смећа  и других  отпадака на 

градску депонију. 
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        Чишћење и прање  јавних саобраћајних  

површина  вршиће радници Комуналног  предузећа  

ручним метењем као и чишћење прањем из цистерни за 

воду . 

 

 Чишћење градских улица 

 

         Чишћење градских  улица путем ручног 

метења вршиће се у зависности од зона у којима се улице 

налазе и то улице које се налазе  у  ужем дијелу града 

чисте се  сваки дан , а то су : 

- Трг слободе, 

- Соколовића улица, 

- Бакаревића улица, 

- Улица  Ђ.Д.Д. Михајловића од Улице вожда 

Карађорђа Петровића до моста на Лиму, 

- Улица палих српских бораца од раскрснице до 

краја , 

- Улица вожда Карађорђа Петровића, 

- Улица Милоша Обилића , 

- Улица Први мај 

- Улица  цара Душана, 

- Улица 12. јули, 

- Улица  краља Петра И ослободиоца, до цркве . 

 

 Остале улице које се налазе у урбаном дијелу 

града чисте се једном седмично а то су: 

- Улица видовданска, 

- Улица крагујевачка ,  

- Улица светосавска  

- Улица Милоша Видаковића 

- Улица проте Славка Поповића. 

  

 Прање улица  
 

          Прање улица у градском насељу Рудо вршиће 

се цистерном за воду или преко хидранта, зависно од 

економичности. Прање улица вршили би радници 

Комуналног предузећа, за које се  не би обрачунавала 

посебна накнада за њихов рад, као и ЈУ Територијална 

ватрогасна јединица  Рудо у улицама гдје не постоје 

хидранти. 

          У 2014. години  предвиђа се да се улице у ужем 

центру града перу у току године најмање четири пута  и 

то:  

- Трг слободе,  

- Соколовића улуца, 

- Бакаревића улица, 

-  Улице Милоша Обилића, 

- Улица вожда Карађорђа Петровића, 

- Улица Ђ.Д. Д. Михајловића. 

- Дио  Улице палих српских бораца, до градске 

пијаце, 

- Дио улице цара Душана. 

 

 Радови на чишћењу, прикупљању и 

депоновању снијега и леда са јавних површина, те 

заштита од поледице 

 

         Под зимском службом подразумјева се 

машинско чишћење снијега са јавних саобраћајних 

површина (улица, путева)  у вријеме када  сњежни 

покривач достигне висину преко 10 цм, одвожење 

снијега са Трга и паркиралишта испред Хотела  и зграде 

Скупштине општине, а повјерава се правном лицу које је 

изабрано у складу са Законом о јавним  набавкама 

         Поред чишћења снијега машинским путем 

улица у градском насељу  финансира се и чишћење 

снијега са локалних  путева у МЗ . 

         За ручно уклањање снијега и леда са тротоара,  

степеништа  и стаза   на јавним зеленим  површинама као 

и  посипање залеђених улица са сољу  одговорно је 

Комунално предузеће. 

         Посипање улица сољу вршиће се према 

следећем приоритету : 

- Улица Ђ.Д.Д.Михајловића , 

- Соколовића улица, 

- Бакаревића улица, 

- Улица  вожда Карађорђа Петровића, 

- Прикључни пут , 

- Улица Милоша Обилића, 

- Дио  улице цара Душана , 

- Дио улице краља Петра И ослободиоца , 

- Улица палих српских бораца , а друге улице 

посипаће се по захтјеву  овлаштеног органа. 

 Средства за набавку соли обезбедиће се из  

буџета општине. 

 

   II – ОДРЖАВАЊЕ  И УРЕЂИВАЊЕ 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

     У градском насељу  Рудо зелене површине ће 

се одржавати  према категоријама. 

     У прву категорију су сврстане јавне  површине 

под парковима и зелене површине дуж улица које се 

чисте сваки дан, а у другу категорију су сврстане зелене 

површине које се налазе поред осталих улица. 

    Под одржавањем зелених површина 

подразумјевају се следећи радови: 

- Чишћење зелених површина од свакодневних 

отпадака, 

- Кошење и одвожење траве на депонију по 

потреби, 

- Орезивање садница по дрворедима и 

појединачним засадима, 

- Орезивање и прихрањивање украсног биља,  

- Окопавање и залијевање садница  , 

- Санирање оштећених стабала од елементарних 

непогода, 

- Замјену постојећих и постављање нових клупа 

у парковима и дуж улица. 

 

     У току године  радиће се на одржавању 

следећих зелених површина: 

- Градски парк, 

- Парк изнад старог хотела, 

- Зелене површине око зграде обданишта и 

стамбених објеката на Јаковљевића бријегу, 

- Зелени појас поред свих улица . 

 

     Послови на чишћењу зелених површина, 

кошења и одвожења траве по потреби, орезивања 

биљака, окопавање  и заливање садница, прихрањивање  
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садница, замјена парковских клупа и слично вршиће 

радници предузећа КП „Услуга“ Рудо. 

 

      III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

 

     У току године  вршиће се поправка оштећених  

улица, тротоара, плочника,  ивичњака  и сл. 

     Процјене о обиму и квалитету ових послова 

вршиће надлежни општински орган који ће посебно 

уговорити накнаду за извођење радова. Поред ових 

поправки радиће се и на одржавању вертикалне и 

хоризонталне сигнализације . 

 

      IV -  ОДВОЂЕЊЕ АТМОСВЕРСКИХ 

ВОДА  

     Подручје града  покривено је мјешовитом 

канализацијом  у коју се путем сливних решетки  сливају 

падавине . 

     У току 2014. године вршиће се чишћење и 

одвоз  садржаја из постојећих решетки и сливника. 

Послове чишћења решетки и сливника  вршиће радници 

на чишћењу улица. 

 

     V – ЈАВНА РАСВЈЕТА 

 

     Под јавном расвјетом  подразумјевају  се у 

смислу овог Програма  обезбјеђивање расвјете у 

градском насељу Рудо  као и у појединим мјесним 

заједницама у којима је расвјета изграђена. 

     Послови везани за одржавање јавне расвјете 

биће повјерени  правном лицу које је изабрано  у складу 

са Законом о јавним набавкама . 

 

  VI – ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ПАНОА ЗА ЈАВНО    ОГЛАШАВАЊЕ 

ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА У ОПШТИНИ 

РУДО И  ДЕКОРАЦИЈА ГРАДСКОГ 

НАСЕЉА 

 

    У току године постављаће се панои са 

пригодним натписима за оглашавање значајних догађаја 

у општини. Панои ће се постављати  на мјеста које 

одреди  надлежни општински орган. Текст на паноима  и 

начин декорације града утврдиће Одбор за прославу 

манифестације.  

 

   VII – КАФИЛЕРИЈА  И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

 

    У току  године неопходно је редовно вршити 

послове кафилерије, а ове послове ће вршити  даваоц 

кафилеријских услуга  са којим општина склопи уговор. 

Послови дератизације ће се извршити у складу са 

реалним потребама и планираним средствима у буџету 

општине за текућу годину. 

 

   VIII – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ПИЈАЦЕ НА МАЛО  

 

    Пијацом на мало газдује КП  “Услуга“ Рудо 

.Ово  предузеће је дужно одржавати простор пијаце са 

свим инвентаром   у складу са санитарним и другим 

прописима који регулишу ову област. 

  

 IX  – ИЗВОР СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОМУНАЛНИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ У 2014. ГОДИНИ 

 

 Средства за реализацију овог Програма 

обезбједиће се из средстава прикупљених од наплаћене 

комуналне накнаде за пословне просторе  која се 

обрачунава и наплаћује у складу са чланом 5. став 1. 

тачка 2. Одлуке о комуналној накнади ( „Службени 

гласник општине Рудо“ број 4/13) и редовних прихода у 

буџету општине Рудо за 2014. годину. 

 У 2014. години неће се вршити обрачун и 

наплата комуналне накнаде за стамбене објекте 

предвиђене чланом 5. став 1. тачка 1. Одлуке о 

комуналној накнади ( „Службени гласник општине Рудо“ 

број 4/13). 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

прихода и расхода  за обављање комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње за 2014. 

годину 

 

I – ПРИХОДИ 

 

1. Планирана средства  у буџету општине за 2014.године 

.....................96.000 КМ                    

                                                                                         

УКУПНО: ................96.000 КМ 
                                                                      

II – РАСХОДИ 

 

1.Трошкови одржавања јавних површина (конто 412 813) 

..................  30.000 КМ 

2.Трошкови јавне расвјете ( конто 412 814)                          

................... 42.000 КМ 

3.Остали трошкови одржавања јавне расвјете (конто  412 

81)...............  2.000 КМ 

4.Трошкови кафилерије и дератизације ( конто 412 223)     

.................  10.000 КМ 

5. Зимско чишћење улица и набавка соли ( конто 412 812) 

................... 12.000 КМ 

 

 УКУПНО: ................... 96.000 КМ 

 

        За спровођење овог програма надлежно је 

Одјељење за привреду, финансије , просторно уређење и 

инспекцијске послове.  

        У циљу реализације Програма  а у складу  са 

Одлуком  о комуналним  дјелатностима, Начелник 

општине  ће уговорити извршење свих потребних радова 

водећи рачуна о економичности и рационалном трошењу 

средстава. 

 

Број:01-022-2/14                                                                

Датум:30.01.2014. године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 

58/09  и  95/11)  и члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној  дана   30.01.2014.године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о продаји земљишта непосредном погодбом 

 

Члан 1. 

 Општина Рудо, ради комплетирања грађевинске 

парцеле, продаје  „Јахорина ауту“ ДОО  Брчко 

неизграђено грађевинско земљиште означено са к.ч.бр. 

862/7  у површини 15м
2
, уписану у листу непокретности 

број 468 КО Рудо Град, путем непосредне погодбе. 

  

Члан 2. 

   Земљиште из члана 1. ове Одлуке продаје се по 

тржишној цијени која износи 18,00 КМ по м
2
, што 

укупно износи 270,00 КМ. 

 

Члан 3. 

   Овлашћује се начелник општине Рудо да  у име 

општине Рудо закључи уговор о купопродаји некретнине 

из члана 1. ове одлуке, а све након прибављеног 

мишљења од  Правобранилаштва Републике Српске - 

Сједиште замјеника у Фочи. 

 

Члан 4. 

   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивањ у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-3/14                                                                

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.01.2014. године, донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

За вршиоца дужности члана Управног одбора 

ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо,  именују се 

Грубиша Данка,  до провођења поступка по јавном 

конкурсу. 

Члан 2. 

Разрјешава се дужности члана Управног одбора 

ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“Рудо, Новаковић 

Драгиша, због смрти. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивањ у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-4/14                                                                

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

пречишћени текст) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана  30.01.2014. године, донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу в.д. директора ЈУ Народна библиотека „ 

Просвјета“ Рудо 

 

 

Члан 1. 

Новаковић Мићо 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 осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-5/13                                                                

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.01.2014. годин, 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. 
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Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-6/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.01.2014. године, донијела је  

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора 

 ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају се дужности в.д. чланова Управног 

одбора ЈУ Народна библиотека             “ Просвјета“ Рудо, 

због окончања поступка по јавном конкурсу и то: 

1. Папоњак Драган 

2. Кузмановић Вера 

3. Перишић Бојана 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-7/14                                                                

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.01.2014. године, донијела је  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању  чланова Управног одбора  

ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо 

 

 

Члан 1. 

Именују се чланови Управног одбора ЈУ  

Народна библиотека „Просвјета“ Рудо, на мандатни 

период о 4 године и то: 

1. Ненадић Небојша 

2. Вујичић Милан  

3. Лучић Тијана 

 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-8/14                                                                

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.01.2013. године, донијела је  

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора 

 ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају се  вршиоци дужности чланова 

Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад  Рудо, због 

окончања поступка по расписаном конкурсу и то: 

1. Вујичић Милан 

2. Рађен Ивана 

3. Топаловић Мирјана 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-9/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р    
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.01.2014. године, донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању чланова Управног одбора 

ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

 

 

Члан 1. 

Именују се   чланови  Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Рудо, на мандатни период од 4 

године и то: 

1. Рађен Ивана 

2. Вујичић Милан  

3. Топаловић Мирјана 
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Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-10/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

    

11...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.01.2014. године донијела је  

 

 

О   Д   Л   У   К  У 

o разрешењу в.д. старјешине ЈУ Територијална 

ватрогасна јединица Рудо 

 

Члан 1. 

 Симић Драган из Миоча, разрјешава се  

функције вршиоца дужности старјешине ЈУ 

Територијална ватрогасна јединица Рудо, због окончања 

поступка по расписаном конкурсу. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-11/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р      

 

12...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07 и 109/12), члана 4. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 41/03) и 

члана 34. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број 5/13-пречишћени текст), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 30.01.2014. 

године, донијела је  

 

 

О   Д  Л  У  К  У 

о именовању старјешине ЈУ Територијална 

ватрогасна јединица Рудо  

 

Члан 1. 

Топаловић Милун из Рудог именује се за  

старјешину ЈУ Територијална ватрогасна јединице Рудо, 

на мандатни период од 4 године. 

 

Члан 2. 

Именовани ће послове старјешине  обављати без 

ограничења овлашћења. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-12/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 

13...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.01.2014. године, донијела је  

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о разрјешењу  в. д. чланова  Управног  одбора 

 ЈУ Територијална ватрогасна јединица  Рудо 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају се вршиоци дужности чланова 

Управног одбора ЈУ Територијална ватрогасна јединица 

Рудо и то: 

1. Рајак Миленко 

2. Лучић Илија 

3. Ковачевић Мирослав 

4. Лучић Војислав 

5. Вујичић Крсто 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-13/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 

14...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.01.2014. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању   чланова  Управног  одбора 

 ЈУ Територијална ватрогасна јединица  Рудо 

 

 

Члан 1. 

Именују се чланови Управног одбора ЈУ  

Територијална ватрогасна јединица  Рудо, на мандатни 

период од 4 године и то: 

 

1. Рађен Ивана 

2. Ненадић Небојша 
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3. Папић Горан 

4. Рајак Миленко 

5. Лучић Илија 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-14/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

15...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
На основу 20. став 3. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ 

број 124/11), члана 12. Одлуке о комуналном реду на 

подручју општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 2/07), члана 50. Одлуке о снабдјевању водом, 

пречишћавању и одвођењу отпадних вода и 

атмосферских вода са јавних површина („Службени 

гласник општине Рудо“ број 2/07) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

5/13-пречишћени текст), разматрајући захтјев КП 

„Услуга“ А.Д. Рудо за повећање цијена комуналних 

услуга, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 30.01.2014. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности за повећање цијена комуналних 

услуга  

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност КП „Услуга“ Рудо за  

повећање цијенe комуналних услуга – изношење и одвоз 

смећа, како слиједи: 

 Изношeње о одвоз смећа:     

 Р.бр.   КОРИСНИЦИ УСЛУГА Јединица Одобре

на  

     мјере цијена 

КМ 

   1. Домаћинства-градско подручје      м2 0,084 

   2. Домаћинства у Мјесним заједниц   

  ван градског подручја  паушал 4,98 

   3.  Државна и приватна предузећа,   

  општински органи и организације   

  јавна предузећа и установе   

  а)Површине до 30 м2   паушал 14,04 

  б)Површине преко 30 м2      м2 0,47 

  ц)Болнице школе, општина, 

спортске, и културне установе и 

  

  хуманитарне организације м2 0,18 

      

   4. Трговинска предузећа и радње из   

  области прехране.    

  а)Трговинске радње пов.до 20м2  паушал 24,33 

  б)Трговинске радње површине од   

    20-30 м2        -II- 30,00 

  ц)Трговинске радње површине од   

    30-40 м2        -II- 36,00 

  д)Трговинске радње површине од   

     40-50 м2       -II- 42,00 

  е)Трговинске радње површине од   

     50-80м2        -II- 48,00 

  ф)Трговинске радње површине    

    преко 80м2      м2 0,60 

   5. Угоститељска предузећа и локали   

   из области туризма и 

угоститељства 

  

  а)Угоститељски објекти површине   

    до 20 м2   паушал  24,33 

  б)Угоститељски објекти површине   

     од 20-30 м2       -II- 30,00 

  Ц)Угоститељски објекти површине   

     од 30-40 м2       -II- 36,00 

  д)Угоститељски објекти површине   

     од 40-50 м2       -II- 42,00 

  е)Угоститељски објекти површине   

     од 50-80 м2       -II- 48,00 

  ф)Угоститељски објекти површине   

    преко 80 м2       м2 0,60 

  г)СЗР,бутици киосци и 

сл.површине 

  

    до 30 м2   паушал 14,04 

  х)СЗР,бутици киосци и 

сл.површине 

  

    преко 30 м2       м2 0,47 

   6. Коришћење депоније уз властити    

  превоз на депонију       м3 10,00 

       

  Цијене из овог цијеновника су без ПДВ-а .   

     

Не даје се сагласност за повећање цијена осталих 

комуналних услуга тако да остају  исте. 

 

Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

примјењиваће се од 01.02.2014. године и објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-013-11/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

 

16...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 30.01.2014.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине 

Рудо за 2013. годину 
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Члан  1.  

  Усваја се Извјештај о раду Начелника општине 

Рудо за 2013. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-013-8/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

17...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 30.01.2014.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм   рада 

 Начелника општине Рудо за 2014. годину 

 

Члан  1. 

Даје се сагласност на Програм  рада Начелника 

општине Рудо за 2014. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-9/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   

18...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 30.01.2014.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању извјештаја о раду Цивилне заштите за 

2013. gодину и Плана рада за 2014. годину 

 

Члан  1. 

               Усваја се  Извјештај о раду Цивилне заштите за 

2013. годину и План  рада за 2014. годину 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-10/14                                                               

Датум:30.01.2014.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 члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

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

одржаној дана 30.01.2014. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на План и Програм рада 

примарне здравствене заштите ЈЗУ Дома здравља 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо за 2014. годину 

 

 

Члан  1. 

  Даје се  сагласност на План и Програм рада 

примарне здравствене заштите ЈЗУ Дома здравља „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо за 2014. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-4/14                                                               

Датум:30.01.2014.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 члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 30.01.2014.године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада и 

Финансијски план ЈУ Центра за социјални рад Рудо 

за 2014. годину 

 

 

Члан  1. 

 Даје се  сагласност на Програм  рада и 

Финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 

2014. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-3/14                                                               

Датум:30.01.2014.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 члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 30.01.2014.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада и 

Финансијски план Јавне установе  за туризам и спорт  

Рудо за 2014. годину 

 

Члан  1. 

 Даје се  сагласност на Програм  рада и 

Финансијски план Јавне установе за туризам и спорт 

Рудо за 2014. годину. 

 Задужује се Јавна установа за туризам и спорт 

Рудо да у Програм рада уврсти и реализује организацију 

такмичења „ Љетна лига у малом фудбалу“. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-7/14                                                               

Датум:30.01.2014.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 члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 30.01.2014.године,  донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада и 

Финансијски план ЈУ  Народна библиотека 

„Просвјета“  Рудо за 2014. годину 

 

Члан  1. 
 Даје се  сагласност на Програм  рада и 

Финансијски план ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо за 2014. годину. 

            Задужује се ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо да  обезбједи простор за читаоницу и организује рад 

исте. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-013-1/14                                                               

Датум:30.01.2014.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 члана 119. Пословника Скупштине 

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

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 30.01.2014.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада и 

Финансијски план ЈУ Територијална ватрогасна 

јединица Рудо за 2014. годину 

 

Члан  1. 

 Даје се  сагласност на Програм  рада и 

Финансијски план ЈУ Територијална ватрогасна јединица  

Рудо за 2014. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-6/14                                                               

Датум:30.01.2014.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 члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 30.01.2014. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на План рада пословања 

  КП „Услуга“ Рудо за 2014. годину 

 

Члан  1. 

 Даје се  сагласност на План пословања КП 

„Услуга“  Рудо за 2014. годину. 

 Задужује се КП “Услуга“ Рудо да у План  рада 

уврсти обавезу израде реорганизације и систематизације 

радних мјеста са циљем максималног смањења режиских 

канселариских радних мјеста, пензионисање одређеног 

броја радника, контролу боловања, запослење младих и 

стручних радника уз обезбеђење већег радног 

ангажовања, а све ради постизања уштеде трошкова на 

обрачуну бруто плата с једне стране и веће 

продуктивности и ефикасности у раду с друге стране. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-5/14                                                               

Датум:30.01.2014.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р   
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

1...............................................................................................   
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ 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) 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 

административној служби Рудо, за мјесец децембар 2013. 

године (организациони код 080130), у износу од 1.520,00 

КМ, са конта 412200 – Расходи за трошкове кафилерије и 

дератизације (1.520,00 КМ) на конто 415200 – Остали 

текући грантови у земљи – заштита животиња (1.520,00). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-1-37/13 

Датум:10.01.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

2...............................................................................................   
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ 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) 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 

Средњошколском центру „Рудо“ Рудо, за мјесец 

децембар 2013. године (организациони код 0 815 075), у 

износу од 361,00 КМ, са конта 412211 – Расходи по 

основу утрошка електричне енергије (131,00 КМ) и са 

конта 412249 – Расходи за остале услуге превоза (230,00 

КМ) на конто 412920 – Расходи за стручно усавршавање 

запослених (361,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-1-36/13 

Датум:10.01.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

3...............................................................................................   
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ 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) 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 Скупштини 

општине Рудо, за мјесец децембар 2013. године 

(организациони код 080110), у износу од 320,00 КМ, са 

конта 412319 – Расходи за остали канцеларијски 

материјал (250,00 КМ) и са Општинске административне 

службе (организациони код 080130) са конта 411100 – 

Расходи за бруто плате (70,00) на конто 412935 – Расходи 

за бруто накнаде скупштинских одборника (320,00). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-1-38/13 

Датум:13.01.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

4...............................................................................................   
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ 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 ) 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 Центру за 

социјални рад Рудо, за мјесец децембар 2013. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 3.740,00 КМ, 

са конта 411100 – Расходи за бруто плате (150,00 КМ), са 

конта 411200 – Расходи за бруто накнаде и остала лична 

примања запослених (1.000,00 КМ), са конта 412200 – 

Расходи за трошкове електричне енергије, комуналне и 

комуникационе услуге (500,00 КМ), са конта 412500 – 
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Расходи за текуће одржавање (300,00 КМ), са конта 

412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

(550,00 КМ), са конта 412700 – Расходи за стручне услуге 

(590,00 КМ) и са конта 412900 – Остали непоменути 

расходи (650,00 КМ) на конто 416100 – Дознаке 

грађанима које се исплаћију из буџета (3.740,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-1-39/14 

Датум:16.01.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

5...............................................................................................   
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ 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) 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 са ЈУ 

Народна библиотека „Просвјета“ Рудо, за мјесец 

децембар 2013. године (организациони код 0 818 024) у 

износу од 343,00 КМ, са конта 412231 – Расходи за 

кориштење финсног телефона (30,00 КМ), са конта 

412518 – Расходи за остале услуге и материјал за 

одржавање зграда (82,00 КМ)  и са конта 412999 – 

Остали непоменути расходи (231,00 КМ) на конто 412941 

– Расходи по основу репрезентације у земљи (60,00 КМ), 

на конто 412320 – Расходи за остали материјал за 

одржавање чистоће (32,00 КМ) и на конто 412330 – 

Расходи за стручну литературу и часописе (251,00 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:02-403-1-39/14 

Датум:20.01.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

6...............................................................................................   
На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ 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) 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 

развојној агенцији Рудо, за мјесец децембар 2013. године 

(организациони код 0 080 910), у износу од 1.050,00 КМ, 

са конта 411100 – Расходи за бруто плате (1.050,00 КМ), 

на конто 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања (1.050,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-1-41/13 

Датум:27.01.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

7...............................................................................................   
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ 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 ) 

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 Центру за 

социјални рад Рудо, за мјесец децембар 2013. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 54,00 КМ, са 

конта 416300 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне 

заштите (54,00 КМ), на конто 416100 – Дознаке 

грађанима које се исплаћију из буџета (54,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-1-42/13 

Датум:29.01.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 

 

1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на 

подручју општине Рудо путем прибављања писаних понуда 

2. Одлука о усвајању Програма обављања комуналних дјелатности у 2014.години, 

       3.   Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом,  

4. Одлука о именовању ВД члана Управног одбора ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо, 

5. Одлука о разрјешењу ВД директора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо, 

6. Одлука о именовању директора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо, 

7.    Одлука о разрјешењу ВД чланова управног одбора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо, 

8. Одлука о именовању чланова управног одбора ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо, 

9. Одлука о разрјешењу ВД чланова управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Рудо, 

10. Одлука о именовању чланова управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Рудо, 

11. Одлука о разрјешењу ВД старјешине ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо, 

12. Одлука о именовању старјешине ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо, 

13. Одлука о разрјешењу ВД чланова управног одбора ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо, 

14. Одлука о именовању чланова управног одбора ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо, 

15. Закључак по захтјеву КП Услуга Рудо за повећање цијена комуналних услуга 

16. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине Рудо у 2013. годину, 

17. Закључак о давању сагласности на Програм рада Начелника општине Рудо за 2014. годину, 

18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду цивилне заштите за 2013. годину и Плана рада за 2014. годину, 

19. Закључак о давању сагласности на План рада и Финансијски план  ЈЗУ ДЗ„Др Стојана и Љубица“ Рудо 

20. Закључак о давању сагласности на План рада и Финансијски план  ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

21. Закључак о давању сагласности на План рада и Финансијски план  Јавна установа за туризам и спорт Рудо  

22. Закључак о давању сагласности на План рада и Финансијски план  ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо,  

23. Закључак о давању сагласности на План рада и Финансијски план  ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо,  

24. Закључак о давању сагласности на План рада и Финансијски план  КП „Услуга“ а.д. Рудо 

 
 

       АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 
1. Одлука  о реалокацији средстава буџетског корисника (Општ. Админис.служба) 

2. Одлука  о реалокацији средстава буџетског корисника (СШЦ) 

3. Одлука  о реалокацији средстава буџетског корисник  (СО-е) 

4. Одлука  о реалокацији средстава буџетског корисника (Центар за социјални рад) 

5. Одлука  о реалокацији средстава буџетског корисника (НБ“Просвјета“) 

6. Одлука  о реалокацији средстава буџетског корисника (ОРА) 

7. Одлука  о реалокацији средстава буџетског корисника (Центар за социјални рад) 


