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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVIII Рудо, 18. јул  2014. године Број 8 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1.................................................................................................  

 На основу члана 49. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо “ 

број:  5/13 и 3/14)  и члана 35. Одлуке о  безбједности 

саобраћаја на подручју општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 1/13  i 7/14),  Начелник 

општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о начину, условима и висини  наплате јавних 

паркиралишта 

 

 

Члан 1. 

 Овим  правилником  регулише се начин, услови 

и висина  наплате јавних паркиралишта  у власништву  

општине Рудо  ( у даљем тексту Општина).  

 

Члан 2. 

 Јавним паркиралиштима  сматрају се површине 

изграђене или уређене за паркирање возила  изван 

коловоза, као и за паркирање на коловозу и тротоару 

улица, када то дозвољавају услови одвијања саобраћаја.  

 

Члан 3. 

 Одређују се јавна паркиралишта  на којима се 

може вршити наплата и резервација и то: 

1. Улица Драгољуба Драже Михаиловића, поред 

зграде број 21., 

2. Улица Вожда Карађорђа Петровића код хотела 

Рудо  и од броја 54 до улице Милоша 

Видаковића, на десној страни коловоза  

паралелно са ивицом коловоза, 

3. Улица Милоша Обилића,  од зграде број 6 до  

зграде број 8, на лијевој страни коловоза. 

4.  Улица цара Душана   од Улице светосавске до  

улице Милоша Видаковића, на десној страни 

коловоза. 

 

Члан 4. 

  Право на резервацију  паркинг мјеста  имају  

правна лица и предузетници који посједују пословни 

простор  у  улицама из члана 3. Правилника  и немају   

 

 

могућност паркирања на другом мјесту у близини 

пословног простора.   

 

Члан 5. 

 Резервација паркинг мјеста  на  наведеним  

паркинзима може се извршити  на период  до  годину 

дана.  

 

Члан 6. 

 На јавним паркиралиштима на којима је 

извршена резервација  искључено је чување возила, као и  

одговорност за  настала оштећења или крађу. 

 

Члан 7. 

 Обиљежавање, уређење и редовно одржавање 

резервисаног простора за паркирање возила пада на терет 

корисника тог простора. 

 

Члан 8. 

 За коришћење простора за паркирање  моторних 

возила  на уређеним   и обиљеженим мјестима, плаћа се 

накнада  сразмјерно  времену коришћења  и то: 

-  За мјесечну резервацију ..........   10 КМ 

-  За годишњу резервацију .........   120 КМ. 

Накнада  се уплаћује  прије уручења рјешења о  

додјели. 

 

Члан 9. 

 Орган општине  надлежан за послове саобраћаја    

рјешењем  ће одредити  број додјељених паркинг мјеста, 

вријеме закупа  и висину  накнаде.   

 Против рјешења  из става 1. овог  члана  може се 

изјавити жалба Начелнику општине  у року од 8 дана од 

дана пријема истог.  

   

Члан 10. 

 Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-370-23/14 

Датум:18.07.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

општине Рудо, за мјесец јун 2014. године 

(организациони код 9999999), у износу од 85.117,24 КМ, 

са конта 375500 – Суфицит из ранијег периода на 

Општинску управу Рудо (организациони код 0 080 130) 

на конто 511223 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију објеката образовних 

институција (31.800,00 КМ – Оправка крова и 

свјетларника на ОШ – 26.500,00 КМ и СШЦ Рудо – 

5.300,00 КМ), на конто 415236 – Капитални грантови 

организацијама у удружењима из области здравствене и 

социјалне заштите (20.000,00 КМ – Оправка крова на 

Дому здравља Рудо), на  конто 416100 – Дознаке 

грађанима које се исплаћују из буџета општина 

(33.200,00 КМ – Помоћ грађанима за штету од 

елементарних непогода), на конто 511366 – Издаци за 

набавку спортске опреме (29,00 КМ – Лимски Биатлон) и 

на конто 412439 – Расходи за остали материјал за 

образовање, науку, културу и спорт (88,24 КМ – Лимски 

Биатлон).  

 

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:02-403-3-14/14 

Датум:16.07.2014.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 – 

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 јун 2014. године (организациони 

код 0 080 130), у износу од 3.050,00 КМ, са конта 511200 

– Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката (50,00 КМ) на конто 511300 

– Издаци за набавку постројења и опреме (50,00 КМ – 

набавка столица – разлика) и са конта 411100 – Расходи 

за бруто плате (3.000,00 КМ) на конто 416327 – Дознаке 

пружаоцима услуга социјалне заштите незапосленим 

(3.000,00 КМ – плате приправника). 

  

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:02-403-3-15/14 

Датум:16.07.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

 

1. Правилник о начину, условима и висини наплате јавних паркиралишта    1 

2. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (Општинска управа служба)   1  

3. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (Општинска управа  служба)   2  

 
 


