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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXI Рудо, 05. децембар  2017. године Број 12 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1....................................................................                         
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), чланa 22. Закона о пољопривреди 

(„Службени гласник Републике Српске“број:70/06, 20/07, 

86/07,71/09 ) и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 i 8/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

18.12.2017.године,  д о н о с и       

 

 

 

О Д Л У К У 

о подстицајима за развој пољопривредне  

производње у 2018. години 

 

 

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. 

(1) Подстицајна средства су планирана буџетом 

општине Рудо сразмјерно плану прилива средстава у 

буџету и плану стварних потреба за пласман истих. 

(2) Предвиђена подстицајна средства за развој 

пољопривредне производње у 2018. години износе 

180.000 КМ  и  биће обезбјеђена планом буџета за 2018. 

годину, а корисници ће остваривати  кроз: 

1) Подршку сточарској производњи и 

пчеларству........................................   98.000  КМ 

2) Подршка биљној производњи у 

ратарству и воћарству................... ..  74.000  КМ 

3) За  основна средства и опрему у 

пољопривреди..................................     6.000  КМ 

4) Подршка за учествовање на 

 пољопривредним сајмовима .........       2.000  КМ  

 

 (3) 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: 

1) Новчани подстицаји за сточарску 

производњу и пчеларство........... 98.000 КМ 

-за  узгој – набавку приплодних 

јуница.................................... 15.000 КМ 

-за набавку музних грла 

крава......................................   5.000 КМ 

-за природно или вјештачко 

 осјемењавање крава.............   8.000 КМ 

-премију за произведено и предато 

млијеко...................................  50.000 КМ 

-за тов јунади.........................      500  КМ   

-за узгој супрасних назимица      500  КМ 

-за набавку-узгој и држање оваца и 

коза......................................... 17.000  КМ 

-за набавку пилића кока носиља или 

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

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

 

        2) Новчани подстицаји за унапређење  

и  развој биљне производње у ратарству   и  

воћарству ............................................. 74.000  КМ 

-за производњу стрних и озимих  

Жита, ароматичног и љековитог  

биља, стакленичка  и пластеничка 

 производња ...........................    15.000  КМ  

-за заснивање  засада јагодичастог,  

бобичастог, јабучастог и коштуничавог 

 воћа (у текућој години) ........             1.500 КМ 

-премију за произведено и предато 

 јагодичасто и бобичасто воће, 

  шљиву и јабуку.....................         57.500 КМ 

 

3) Новчани подстицаји за инвестиције у 

  основна средства и опрему  у пољопривреди 

.................................................................     5.000 КМ 

-за набавку  нове пољопривредне 

механизације, машина и опреме.    5.000   КМ 

 

4) Подршка за учествовање на 

 пољопривредним сајмовима.............           2.000 КМ 
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Члан 4. 

(1) Право на новчани подстицај остварују 

корисници који имају пребивалиште односно сједиште 

на подручју општине Рудо. 

(2) 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. 

(3) Подстицаји и премије наведени у члану 3. 

остварују се на основу документације и рачуна насталих 

у текућој години за коју је донесена одлука. 

 

Члан 5. 

(1) Рокови за подношење захтјева за све врсте 

подстицаја су 31.12.2018.год изузев за подстицаје из 

члана 21. став 1. алинеја 1. гдје се захтјеви подносе 

најкасније до 31.07.2017.године. 

(2) Рачуни настали у периоду од 25.12. до 

31.12.2017. преносе се у наредну годину. 

 

Члан 6. 

 (1) Приспјеле захтјеве за подстицај обрађује 

надлежни референт Општинске административне службе 

и у складу са овом одлуком доноси рјешење о 

остваривању права на новчане подстицаје. 

 (2) Начелник општине именује комисију за 

утврђивање чињеничног стања у сточарству и за засијане 

површине. 

 (3) Накнаде за стручна лица и лица у саставу 

комисије, која нису запослена у Општинској 

административној служби, исплатиће се по одлуци о 

накнадама члановима скупштинских радних тијела. 

 

Члан 7. 

(1) 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. 

(2) За набавке, односно услуге, извршене од 

добављача унутар БиХ, уз захтјев за подстицај, прилажу 

се : малопродајни фискални рачун и потписана и 

овјерена фактура која гласи на подносиоца захтјева или 

докази о уплати на жиро рачун. 

(3) За набављена средства и опрему у 

иностранству, уз пратећу документацију прилаже се 

пратећа царинска документација. 

 

Члан 8. 

(1) Исплата подстицајних средстава врши се 

директним плаћањем на текуће рачуне корисника 

подстицајних средстава.  

(2) 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. 

(3) 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. 

(1) Корисницима кредитних средстава из буџета 

општине Рудо за подстицај економског развоја, који 

редовно не измирују обавезе према општини, као и 

другим дужницима, који по било ком основу имају 

обавезе према општини Рудо,  остварена  подстицајна 

средства неће се исплаћивати , већ ће се за тај износ 

умањити дуг корисника.   

(2) Ограничења из претходног става односе се и 

на чланове заједничког домаћинства. 

 

II. ПРАВО И  ВИСИНА НОВЧАНЕ  ПОДРШКЕ 

 

 1) Новчани подстицаји за сточарску 

производњу и пчеларство 

 

Члан 11. 

(1) 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 мјесеца. 

(2) Право на премију се остварује  на основу 

захтјева уз који се прилажу: 

-  копија пасоша, 

- 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. 

(3)Подстицајна средстава за приплодне јунице 

износе  250  КМ по грлу. 

(4) За јунице које су вјештачки осјемењене у 

октобру, новембру или децембру мјесецу 2017.године, 

подстицај се остварује  у 2018.години. 
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Члан 12. 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) Износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години износи  300 

КМ по грлу,  

 

Члан 13. 

(1) Право на подстицајна средства за вјештачко 

осјемењавање у говедарству могу остварити корисници 

који користе  вјештачко осјемењавање у оплодњи крава у 

текућој години. 

(2) 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. 

(3) Износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години износи 30 

КМ по осјемењеном грлу. 

 

Члан 14. 

(1) Право на подстицајна средства могу 

остварити корисници за произведено кравље, овчије или 

козје  млијеко, уколико га испоручују регистрованим 

откупљивачима или прерађивачима млијека. 

(2) 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. 

(3) Подстицајна средства за испоручено  млијеко 

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

(4) Захтјев се подноси квартално ( за 3 мјесеца) 

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

 

Члан 15. 

(1) Право на подстицајна средства могу 

остварити корисници који посједују три и више јунади, 

ради това, старости до 24 мјесеца.  

(2) 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.   

(3)  Износ подстицајних средстава по грлу  

износи 100 КМ.    

 

Члан 16. 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) Износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити утекућој години износи 50  

КМ по комаду. 

 

Члан 17. 

 (1) Право на подстицајна средства за узгој и 

држање стада оваца и коза могу остварити корисници 

који имају у свом посједу основно стадо од најмање 30 

оваца или 25 коза. 

(2) Основно стадо из става 1. овог члана чине 

женска грла која су дала потомство, приплодни овнови и 

јарчеви осјеменитељи. 

      (3) 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. 

(4) Максимални износ подстицајних средстава 

који подносилац може остварити у текућој години износи 

5 КМ по грлу, а власници преко 75 оваца и 65 коза 

полажу право на дупли износ подстицаја . 

Члан 18. 

(1) 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 следеће 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. 
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Члан 19. 

(1) Право на подстицајна средства за набавку 

пилића кока носиља или кока носиља, могу остварити 

корисници који набаве јато кока носиља од минимално 

300 комада. 

(2) 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. 

           (3) Износ подстицајних средстава које подносилац 

може остварити у текућој години износи 20% од цијене 

кока односно пилића . 

 

Члан 20. 

(1) 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 

пчелињих друштава. 

  (2) 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), 

 

 

2) Новчани подстицаји за унапређење и  развоју 

биљне производње у ратарству   и воћарству 

 

Члан 21. 

(1) Право на новчане подстицаје остварује 

корисник који у прољетно-јесењој сјетви засије: 

- житарица укупно 0,3 и више хектара по једној 

врсти ( пшеница, кукуруз, јечам, раж, зоб, 

тритикале), 

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

врсте, 

- корнишона 0,1 и више хектара, 

- 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. 

(2) 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. 

(3) Износ подстицајних средстава које корисник 

може остварити је 120 КМ по засијаној површини из 

става 1. овог члана.     

(4) Премија из претходног става увећава се 

сразмјерно засијано већим површинама од основне 

јединице мјере из тачке 1. овог члана. 

 

Члан 22. 

(1) Право на новчане подстицаје за подизање 

вишегодишњих засада воћа у текућој години има 

корисник набавком минимално 1000 садница једне врсте 

воћа (малине, ароније, боровнице, купине ,рибизле , 

јагоде) или 100 комада једне врсте воћа ( јабучастог, 

коштуничавог и језграстог воћа). 

(2) 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. 

(3) Максимални износ подстицајних средстава 

који подносилац може остварти у текућој години за 

заснивање засада воћа износи  20% од цијене саднице. 

  

Члан 23. 

(1) 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 .  

(2) 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, изузев уколико на подручју 

општине нема регистровано правно лице за откуп или 

прераду те врсте воћа.  

(3) Право на премију из става 1. овог члана 

утврђује се за јагодичасто и бобичасто воће, шљиву и 

јабуку. 

(4) Премија за произведено и продато 

јагодичасто и бобичасто воће износи 0,05 КМ/кг.   

 (5) Уколико откупна цијена малине буде  3,5 

КМ/кг и већа, пољопривредни произвођачи немају право 

на исплату подстицајних средстава. 

(6) Премија за произведену и продату шљиву 

износи за откупну цијену: 

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

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

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

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

(7) Премија за произведену и продату  јабуку 

износи 15% од откупне цијене јабуке. 

(8) Право на премију за произведено и продато 

воће из овог члана се остварује уколико је воће продато 

регистрованом откупљивачу или прерађивачу воћа из 

става 2. овог члана .  

(9) Изузетно ,ако  регистровано правно лице за 

откуп или прераду пољопривредних производа ,чије је 

сједиште на територији општине Рудо, није у могућности 

да откупи укупну произведену количину воћа (напријед 

наведене воћне врсте) од пољопривредних произвођача, 

исти ће оставрити право на подстицајна средства уколико 

предају своје производе откупљивачима чије је сједиште 

на територији друге општине.  
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(10) Право на подстицајна средства из овог члана 

остварује се на основу захтјева који подноси откупљивач 

у име произвођача или физичко лице уз који се прилаже: 

- потврда од  регистрованог откупљивача воћа или 

откупни блок који садржи количину и цијену 

продатог воћа или списак са наведеним личним 

подацима произвођача воћа, откупљеним 

количинама и бројевима жиро рачуна,  

- копија уговора са откупљивачем воћа, 

- потврда откупљивача регистрованих на 

територији општине Рудо да нису у могућности 

откупити понуђене количине воћа ( подносе 

пољопривредни произвођачи на које се односи 

став 9 овог члана). 

   

3) Новчани подстицаји за инвестиције у  

основна средства у пољопривреди 

 

Члан 24. 

(1) Право 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 у текућој години.  

(2) Уз захтјев приложити: 

- рачуне (фактура и фискални рачун) о куповини 

механизације , машина и опреме               (3) Ако 

је набавка извршена у иностранству приложити 

царинску документацију. 

 

 4)  Подршка за учествовање на 

пољопривредним сајмовима 

 

Члан 25 . 

 (1) Право на подстицајна средстава за  

учествовање на пољопривредним сајмовима ван 

територије општине Рудо имају следећи корисници : 

правна лица, предузетници , удружења и регистровани 

пољопривредни произвођачи који излажу своје 

производе на сајму. 

(2) Висина подстицајних средстава по кориснику 

износи 50 КМ ако је удаљеност мјеста одржавања сајма 

до 100 км од Рудог, односно 100 КМ уколико је 

удаљеност преко 100 км од Рудог. 

 (3) Уз захтјев приложити ( најмање два доказа): 

- позивницу за сајам и /или, 

- захвалницу и / или, 

- доказ о освојеној награди и/или, 

- потврду од организатора сајма о учествовању. 

(4) Корисник може остварити право на постицај 

само за учествовање на једном сајму у току године.

    

Члан  26. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо, а 

примјењиваће се од 01.01.2018. године. 

  

Број: 01-022-82/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                                            
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                 Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

2....................................................................                         
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број: 4/17), и члана 10. став 4. 

Закона о дјечијој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 4/02, 17/08 , 1/09), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 18.12.2017. 

године, д о н и  ј е л а  је: 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели  новчане помоћи родитељима за новорођену 

дјецу 

 

Члан 1. 

(1) Овом Одлуком , утврђују се услови, 

критеријуми,  и  поступак остваривања права родитеља  

на  новчану помоћ, за новорођену дјецу у сврху 

стимулисања наталитета на подручју општине Рудо у 

2018.години. 

(2) Средства за ове намјене планирана су у 

буџету општине Рудо, за 2018.годину, на позицији 416 

126-Помоћи породици и дјеци, у износу од 18. 000 КМ. 

 

Члан 2. 

(1) Право на  новчану помоћ,  према овој Одлуци 

имају родитељи/родитељ дјетета рођеног у текућој 

години,  који у непрекидном трајању у периоду од 

најмање  годину дана прије рођења дјетета  имају/има  

пребивалиште, и који су/је стално настањени/настањен  

на подручју општине Рудо, без обзира на мјесто порођаја 

мајке дјетета, као и социјални статус породице. 

(2 ) Изузетно, ако један од родитеља новорођеног 

дјетета нема пребивалиште  на територији општине Рудо 

у непрекидном трајању у последњих  годину дана прије 

рођења дјетета, а  ступио је у брачну заједницу са лицем 

које има пребивалиште на подручју општине Рудо у 

непрекидном трајању у периоду од најмање  годину дана 

прије рођења дјетета, родитељи/родитељ новорођеног 

дјетета имају/има право на новчану помоћ из става 1.овог 

члана. 

Члан 3. 

(1) Новчана помоћ остварује се у виду 

једнократне новчане помоћи у слиједећим износима: 

-за прво и друго новорођено 

 дијете ................................................        500 КМ  

- за треће и свако следеће новорођено 

 дијете ................................................        700 КМ 

(2) У случајевима када мајка дјетета једним 

породом роди двоје или више дјеце, висина новчане 

помоћи утврђује се у износу помоћи према укупном 

броју дјеце породичног домаћинства ,у складу са ставом 

1.овог члана. 

 

Члан 4. 

(1) По захтјевима за  остваривање права на  

новчану помоћ , према овој Одлуци одлучује Одјељење 

за општу управу и друштвене дјелатности општине Рудо 

у року од 30 дана од дана подношења писменог захтјева. 
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(2) По писменом захтјеву, по којем у поступку 

разматрања не буде одобрена  новчана помоћ,  

подносилац захтјева има право жалбе Начелнику 

општине у року од 15 дана од дана пријема акта којим је 

одлучено по захтјеву. 

 

Члан 5. 

(1) Захтјев за додјелу  новчане помоћи подноси 

се на посебном обрасцу, најкасније у року од 60 дана од 

дана рођења дјетета. 

(2) Уз захтјев се прилажу   следећа документа: 

- извод из матичне књиге рођених за дијете, 

-потврда о мјесту пребивалишта за дијете  

(ЦИПС), 

-извод из матичне књиге вјенчаних (за родитеље 

дјетета који су у брачној заједници), 

-доказ о пребивалишту  за  родитеље/родитеља 

дјетета (за период трајања у  последњих  годину 

дана прије рођења дјетета), 

-овјерена фотокопија личне карте за  родитеље, 

-изјава о заједничком домаћинству (кућна листа), 

- копија текућег рачуна из банке. 

 

Члан 6. 

Новчана средства из члана 3.ове Одлуке 

исплаћују се корисницима права уплатом  на њихов 

текући рачун отворен у банци, а на основу рјешења 

Одјељења за општу управу. 

 

Члан 7. 

Права из ове Одлуке, признају се почевши од 

01.01.2018.године. 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-85/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                               Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

3....................................................................    
На основу члана 136. Пословника Скупштине 

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

6/17), Скупштина општине Рудо на својој сједници  

одржаној дана 18.12. 2017. године,  доноси 

  

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М     Р  А  Д  А 

Скупштине  општине  Рудо  за  2018. годину 

 

 

Програм рада Скупштине општине Рудо за 2018. 

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 2018. 

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 

2017. годину, 

ОБРАЂИВАЧ:Начелник општине  

2. Извјештај о провођењу Програма цивилне 

заштите за 2017. годину и Програм рада за 2018.г, 

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 2018. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

4. Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо за 2018. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

5. Програм рада и Финансијски план Јавне 

установе за туризам и спорт Рудо за 2018.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа за туризам и спорт 

Рудо 

6. Програм рада и Финансијски план ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо за 2018.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо 

7. Програм рада и Финансијски план КП „Услуга“ 

а.д. Рудо за 2018. годину, 

ОБРАЂИВАЧ:КП „Услуга“ а.д. Рудо 

8. Програм рада и Финансијски план ЈП 

Информативни центар. Рудо за 2018. годину, 

ОБРАЂИВАЧ:ЈП Информативни центар Рудо 

9.  Програм рада и Финансијски план ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за 2018. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

10. Приједлог Одлуке о висини стопе за обрачун 

пореза на непокретности, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

11. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности 

непокретности на подручју општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

12. Информација о стипендирању студената у 

2017/2018 школској години, 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за додјелу студентских 

стипендија 
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13. Приједлог Програма обављања комуналних 

дјелатности за 2018. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

14. Програм уписа образовних профила у СШЦ 

Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Средњошколски центар Рудо 

15. Приједлог Одлуке о утврђивању базне цијене за 

обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта на подручју општине 

Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

16. Приједлог Одлуке о просјечној коначној 

грађевинској цијени стамбеног простора, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

17. Извјештај о раду Мјесних заједница за 2017. год, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности и Савјети Мјесних заједница 

18. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине 

Рудо за 2017. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

19. Извјештај о извршењу Програма  коришћења 

средстава накнаде од продаје шумских дрвних 

сортимената  за 2017.годину, 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

20. Извјештај о извршењу Програма коришћења 

средстава остварених по основу Закона о 

накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије за 2017.г,  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

21. Извјештај о извршењу Програма коришћења 

средстава посебних намјена од водних накнада за 

2017.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

22. Извјештај о извршењу Плана  утрошка 

намјенских средстава за 2017.годину остварених 

по основу Закона о заштити од пожара, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 

23. Информација о раду инспекцијских  служби у 

2017. години, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

24. Извјештај о извршењу Плана капиталних 

инвестиција за 2017. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције 

25.  Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних 

инвестиција за 2018.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

26. Информација о раду Пољопривредне задруге 

„Увац-Рудо“ са п.о. Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Пољопривредна задруга „Увац-

Рудо“ са п.о. Рудо 

1. Извјештај о раду буџетских корисника  за 2017. 

годину и Информација о раду и утрошку 

средстава од буџетских корисника који се 

дјелимично финансирају из буџета општине 

Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређ. и инсп. послове и сами корисници 

2. Информација о  раду удружења грађана и 

њиховом материјалном положају и Извјештај о 

утрошку средстава из буџета СО-е Рудо 

одобрених удружењима грађана у 2017.години, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређ.и инсп. послове и удружења грађана 

3. Приједлог Одлуке о финансирању пројеката 

удружења грађана из буџета општине Рудо за 

2018.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ 

1. Информација о извршењу буџета за период 

01.01.- 31.03.2018.године, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

2. Информација о обављању комуналне 

дјелатности и стању комуналне инфраструктуре, 

школских установа и спортских терена у 

општини Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

3. Информација о стању услужно-производних и 

трговинских радњи на територији општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

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 2018.годину и стању шума 

на територији општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: ШГ „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 са приједлогом 

мјера за унапређење пољопривредне производње, 

сточарства и производње јагодичастог воћа, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

8. Информација о раду Ветеринарске службе на 

територији општине Рудо, и здравственом и 

бројном стању сточног фонда, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове и   

правно лице регистровано за послове ветеринарска 

заштите  
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9. Информација о раду градске зелене пијаце и 

промету пољопривредних производа на 

територији општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

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, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

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, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

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.-

30.06.2018. године, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

17. Извјештај о шестомјесечном пословању 

корисника буџетских средстава, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређ. и инсп. послове и сами корисници 

18. Информација о стању саобраћаја и путних 

комуникација на територији општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

19. Информација о стању безбједности на територији 

општине Рудо у 2017.години, 
ОБРАЂИВАЧ:Полицијска станица Рудо 

20. Усвајање стратегије развоја општине Рудо 2018-

2027 

ОБРАЂИВАЧ: Општински развојни тим 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

1. Информација о извршењу буџета општине Рудо 

за период 01.01.-30.09.2018.године, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

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, подр. 

јединица Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове-Подручна јединица Рудо 

5. Информација о упису ученика школској 

2018/2019. години, 

ОБРАЂИВАЧ: СШЦ Рудо и основне школе 

6. Извјештај о реализацији Програма зимског 

одржавања путева на подручју општине Рудо, 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

7. Информација о стању у области туризма са 

приједлогом мјера за унапређење туристичке 

понуде у општини Рудо 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове и Јавна  

установа за туризам и спорт Рудо 

 

ЧТВРТИ КВАРТАЛ 

1. Приједлог Одлуке о Нацрту буџета општине Рудо 

за 2019. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

2. Информација о стању у области поштанског 

саобраћаја, 

ОБРАЂИВАЧ: 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 и приједлог мјера за 

стварање повољнијег амбијента за нова 

запошљавања младих, 

ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање РС- Биро 

Рудо и Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

6. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине 

Рудо за 2019. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине 

Рудо за 2019.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. Приједлог Програма коришћења средстава 

накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  

за 2019.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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9. Приједлог Програма коришћења средстава 

остварених по основу Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2019.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10. Приједлог Програма коришћења средстава 

посебних намјена од водних накнада за 

2019.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. Приједлог Плана  утрошка намјенских средстава 

за 2019.годину остварених по основу Закона о 

заштити од пожара, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

12. Приједлог Плана  утрошка средстава за 

2019.годину остварених од концесионе накнаде, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

13. Приједлог Програма одржавања локалних и 

некатегорисаних путева на подручју општине 

Рудо, 

БРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

14. Приједлог Програма рада Скупштине општине 

Рудо за 2019. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Предсједник Скупштине и секретар 

Скупштине 

ПРЕДЛАГАЧ:Предсједник Скупштине 

15. Програм рада Начелника општине Рудо за 2019.г, 

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине 

16. Приједлог Одлуке о подстицајима у 

пољопривреди за 2019.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

17. Програм рада мјесних заједница за 2019. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

18. 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:01-022-83/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                               Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

4....................................................................      
На основу члана 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник РС“, број 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36.Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број 4/17 и 

8/17),након разматрања Приједлога буџета за 

2018.годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној 18.12.2017. године,   д о н и ј е л а   је: 

 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО 

ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

    Усваја се  Буџет општине Рудо за 2018.годину у 

износу од 4.416.200 КМ, од чега буџетски приходи 

износе 4.293.700 КМ , примици од отплате датих кредита 

из буџетских средстава 120.000 КМ и примици за 

непрозведену сталну имовину 2.500 КМ. 

 

Члан 2. 

                Саставни дио ове Одлуке је  Буџет  општине 

Рудо за 2018.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:01-022-75/17   
Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                  Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 
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БУЏЕТ  ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2018.ГОДИНУ       

         

 ОРГАНИЗАЦИОНА  КЛАСИФИКАЦИЈА        

         

  ИЗВРШЕНИ  ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ        

         

Редни Конто ОПИС Ребаланс  Процјена Буџет  Индекс Индекс 

број   2017 2017 2018  6/4 6⁄5 

1 2 3 4 5 6  7 8 

А 71 Приходи од пореза (1+2+3+4+5+6) 2.305.690 2.305.690 2.462.840  106,82 106,82 

         

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. 134.300 134.300 136.840  101,89 101,89 

       7131 Порез на плату 134.300 134.300 136.840  101,89 101,89 

 713111 Порез на приходе од самосталне дјелатности 16.000 16.000 16.500  103,13 103,13 

 713112 Порез на приходе од сам. дјел у паушал. износу  300 300 340  113,33 113,33 

 713113 Порез на лична примања 118.000 118.000 120.000  101,69 101,69 

 713114 Порез на лична прим. лица која обављ само.дј      #DIV/0! #DIV/0! 

3 714 Порез на имовину-Порез на непокретност  71.000 71.000 76.000  107,04 107,04 

       7141 Порез на имовину 70.500 70.500 75.500  107,09 107,09 

 714111 Порез на имовину 500 500 500  100,00 100,00 

 714112 Порез на непокретност 70.000 70.000 75.000  107,14 107,14 

        7142 Порез на наслеђе и поклон 500 500 500  100,00 100,00 

 714211 Порез на наслеђе и поклон 500 500 500  100,00 100,00 

        7143 Порез на финанс и капиталне трансакције 0 0   #DIV/0! #DIV/0! 

 714311 Порез на пренос непокретности и права     #DIV/0! #DIV/0! 

4 715 Порез на промет производа и услуга 390 390 0  0,00 0,00 

        7151 Порез на промет производа 390 390 0  0,00 0,00 

 715111 Општи порез на промет по општој стопи     #DIV/0! #DIV/0! 
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 715112 Општи порез на промет по нижој стопи     #DIV/0! #DIV/0! 

 715113 Општи порез на промет деривата нафте 300 300   0,00 0,00 

 715114 Општи порез на промет дуванске прерађевине 20 20   0,00 0,00 

 715115 Општи порез на промет алкохолних пића 50 50   0,00 0,00 

 715116 Општи порез на промет кафе 20 20   0,00 0,00 

 715117 Општи порез на промет лож-уља     #DIV/0! #DIV/0! 

        7152 Порез на промет услуга 0 0 0  #DIV/0! #DIV/0! 

 715211 Општи порез на промет услуга по општој стопи     #DIV/0! #DIV/0! 

 715212 Општи порез на промет услуга у паушал.износу     #DIV/0! #DIV/0! 

5 717 Индиректни порези дозначени од УИО 2.100.000 2.100.000 2.250.000  107,14 107,14 

        7171 Индиректни порези дозначени од УИО 2.100.000 2.100.000 2.250.000  107,14 107,14 

 717111 Индиректни порези дозначени од УИО 2.100.000 2.100.000 2.250.000  107,14 107,14 

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) 1.474.417 1.474.417 1.445.860  98,06 98,06 

         

1 721 Приходи од фин. и нефин. имовине и 

 позитивних курсних разлика 

2.447 2.447 1.950  79,69 79,69 

         7212 Приходи од закупа и ренте 2.347 2.347 1.850  78,82 78,82 

 721222 Приходи од давања у закуп објеката (земљиште) 2.000 2.000 1.500  75,00 75,00 

 721224 Приходи од закупнине земљишта 347 347 350    

        7213 Приходи од камата на готовину и готов.еквивал. 0 0 0  #DIV/0! #DIV/0! 

 721311 Прих.од камата на новч.сред.на редов.рач.     #DIV/0! #DIV/0! 

 721312 Приџ.од камата на орочена нов.ср. редов.рач     #DIV/0! #DIV/0! 

        7215 Приходи од камата за дате зајмове 100 100 100  100,00 100,00 

 721579 Приходи од камата на дате зајмове  100 100 100  100,00 100,00 

        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! 
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2 722 Накнаде и таксе и прих. од пру.јав.ус. 1.462.970 1.462.970 1.435.910  98,15 98,15 

         7221 Административне таксе 23.000 23.000 23.000  100,00 100,00 

 722118 Посебна републичка такса 3.000 3.000 3.000    

 722121 Општинске административне таксе 20.000 20.000 20.000  100,00 100,00 

         7223 Комуналне таксе 50.060 50.060 45.100  90,09 90,09 

 722312  Комуналне таксе на фирму 50.000 50.000 45.000  90,00 90,00 

 722313 Комуналне таксе за држање мот. 60 60 100  166,67 166,67 

 722318 Комунална такса за коришћ.рекламних паноа     #DIV/0! #DIV/0! 

        7224 Накнаде по разним основама 1.348.110 1.348.110 1.315.710  97,60 97,60 

 722411 Накнаде за уређење грађ. земљишта 10.000 10.000 5.000  50,00 50,00 

 722412 Накнаде за коришћење грађ.земљишта 15.000 15.000 15.000  100,00 100,00 

 722424 Накнаде за кориштење минералних сир.(шљунак,пијесак)    #DIV/0! #DIV/0! 

 722425 Накнаде за промјену намјене пољоп. зем.     #DIV/0! #DIV/0! 

 722435 Накнаде од прод.шум.дрв.сортимен. 380.000 380.000 150.000  39,47 39,47 

 722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдј. 500 500 500  100,00 100,00 

 722443 Накнада за воду за друге намјене за људску упо 10 10 10  100,00 100,00 

 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 2.500 2.500 3.000  120,00 120,00 

 722448 Нак.за искориштену воду за произ. ел.енергије 100 100 100  100,00 100,00 

 722461 Накнада за коришћење добара од општег инт 10.000 10.000 11.000  110,00 110,00 

 722463 Накнада за извађени материјал     #DIV/0! #DIV/0! 

 722464 Накнада за воде за узгој рибе   100  #DIV/0! #DIV/0! 

 722465 Накнада за воде за индустријске процесе     #DIV/0! #DIV/0! 

 722467 Средства за фин. мјера заштите од пожара 3.000 3.000 4.000  133,33 133,33 

 722468 Накн. за кориш.приро. ресурса за произ.ел енер 900.000 900.000 1.100.000  122,22 122,22 

 722469 Накнада за узгој рибе     #DIV/0! #DIV/0! 

 722491 Конц.накнаде за кориш.природ.и др.добара од опш.ин. 20.000 20.000 20.000  100,00 100,00 

       7225 Приходи од пружања јавних услуга 41.800 41.800 52.100  124,64 124,64 
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 722521 Властити приходи општине 3.000 3.000 3.100  103,33 103,33 

 722539 Остали приходи     #DIV/0! #DIV/0! 

           722591 Властити приходи буџетских корисника 38.800 38.800 49.000  126,29 126,29 

 722591 Властити приходи буџ. Корис.-Центар за соц рад 10.300 10.300 17.250  167,48 167,48 

 722591 Властити приходи буџ. Корис.-СШЦ 500 500 500  100,00 100,00 

 722591 Властити приходи буџ корисн.-ЦКПД"Просвјета" 18.000 18.000 21.250  118,06 118,06 

 722591 ЈУ за развој туризма и спорта 10.000 10.000 10.000  100,00 100,00 

         

3 723 Новчане казне 1.000 1.000 1.000  100,00 100,00 

         7231 Одузета имов.кор.из сред.до.про.одуз.пред. 1.000 1.000 1.000  100,00 100,00 

 723121 Нов.казне за прекршаје и одузета имов.корист 1.000 1.000 1.000  100,00 100,00 

4 729 Остали непорески приходи 8.000 8.000 7.000  87,50 87,50 

        7291 Остали  непорески приходи 8.000 8.000 7.000  87,50 87,50 

 729112 Средства лутрије за хуманитарне сврхе     #DIV/0! #DIV/0! 

 729113 Остали републички непорески приходи     #DIV/0! #DIV/0! 

 729124 Остали општински непорески приходи 8.000 8.000 7.000  87,50 87,50 

 729129 Остали укинути општински приходи      #DIV/0! #DIV/0! 

         

В 73 Грантови 34.060 34.060 0  0,00 0,00 

         

 731 Грантови 34.060 34.060 0  0,00 0,00 

        7311 Грантови из иностранства 0 0 0  #DIV/0! #DIV/0! 

 731111 Текући грантови из иностранства     #DIV/0! #DIV/0! 

        7312 Грантови у земљи 34.060 34.060 0  0,00 0,00 

 731211 Текући грантови од правних лица 2.400 2.400   0,00 0,00 

 731222 Капитални грантови од физичких лица 4.880 4.880     

 731229 Остали капитални грантови из земље 26.780 26.780   0,00 0,00 

         

Г 78 Трансфери између буџетских јединица 380.000 380.000 385.000  101,32 101,32 
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1 787 Трансфери између буџ јединица разл.нивоа в 380.000 380.000 385.000  101,32 101,32 

        7872 Трансфери јединицама локалне самоуправе 380.000 380.000 385.000  101,32 101,32 

 787211 Трансфери јед. лок.самоуправе за подр буџету 60.000 60.000 60.000  100,00 100,00 

 787211 Трансфери јед.лок.сам.за пројекте туризма     #DIV/0! #DIV/0! 

 787211 Трансфери јед.лпк.сам.за пројекте из обл.културе     #DIV/0! #DIV/0! 

 787211 Трансфери јед.лок.сам.за социјалну заштиту 320.000 320.000 325.000  101,56 101,56 

 787211 Остали трансфери јединицама локалне самоуп     #DIV/0! #DIV/0! 

         

Д 81 Примици за нефинансијску имовину 4.000 4.000 2.500  62,50 62,50 

         

 811 Примици за нефинансијску имовину 0 0 0  #DIV/0! #DIV/0! 

         8111 Примици за зграде и објекте 0 0 0  #DIV/0! #DIV/0! 

 811125 Примици за спортско рекреативне објекте     #DIV/0! #DIV/0! 

 811196 Примици за паркове и тргове     #DIV/0! #DIV/0! 

        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! 

         

 813 Примици за непроизведену сталну имовину 4.000 4.000 2.500  62,50 62,50 

        8131 Примици за земљиште 4.000 4.000 2.500  62,50 62,50 

 813113 Примици за остало грађевинско земљиште 4.000 4.000 2.500  62,50 62,50 

          

Ђ 91 Примици од финансијске имовине 120.000 120.000 120.000  100,00 100,00 

         

 911 Примици од финансијске им овине 120.000 120.000 120.000  100,00 100,00 

        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 120.000 120.000 120.000  100,00 100,00 

 911458 Примици од наплате зајмова 120.000 120.000 120.000  100,00 100,00 
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  ПРИХОДИ  (А+Б+В+Г) 4.194.167 4.194.167 4.293.700  102,37 102,37 

  ПРИМИЦИ (Д) 4.000 4.000 2.500  62,50 62,50 

  ПРИМИЦИ (Ђ) 120.000 120.000 120.000  100,00 100,00 

  ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ) 4.318.167 4.318.167 4.416.200  102,27 102,27 

         

Е  Средства суфицита из ранијих година 619.933 619.933   0,00 0,00 

Ж  Неутрошена средства револвинг фонда 200.000 200.000,00   0,00 0,00 

  УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+E+Ж 5.138.100 5.138.100 4.416.200  85,95 85,95 

         

         

  ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА         

         

функ Конто ОПИС Ребаланс Процјена Буџет  Индекс Индекс 

ција   2017 2017 2018  6/4 6⁄5 

1 2 3 4 5 6  7 8 

A 0 080 110 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 135.490 135.490 146.500  108,13 108,13 

         

 4121 Расходи по основу закупа 0 0 500  #DIV/0! #DIV/0! 

1 412112 Закуп за потребе изборне комисије   500  #DIV/0! #DIV/0! 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

0 0 500  #DIV/0! #DIV/0! 

1 412239 Расходи за остале комуникационе услуге   500  #DIV/0! #DIV/0! 

 4123 Расходи за режијски материјал 0 0 0  #DIV/0! #DIV/0! 

1 412319 Расходи за остали канцеларијски материјал       

 4127 Расходи за стручне услуге 0 0 300  #DIV/0! #DIV/0! 

1 412791 Расходи за остале образ.и едукативне услуге   300  #DIV/0! #DIV/0! 

1         

 4129 Остали расходи  135.490 135.490 145.200  107,17 107,17 

1 412922 Котизација 990 990 990  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 
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1 412934 Расходи за бруто накнаде - изборна комисија 10.800 10.800 19.500  180,56 180,56 

1 412935 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима 113.500 113.500 113.500  100,00 100,00 

1 412938 Расходи за бруто накнаде за приврем.и поврем.послове 340 340 2.910  855,88 855,88 

1 412939 Расходи за бруто накнаде-бирачки одбори 1.660 1.660   0,00 0,00 

1 412999 Остали непоменути расходи 200 200 300  150,00 150,00 

         

 0 080 190 ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА       

         

Б 0 080 200 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 32.870 32.870 33.100  100,70 100,70 

         

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

2.870 2.870 3.100  108,01 108,01 

1 412211 Расходи по основу утрошка електричне енергије 2.500 2.500 2.500  100,00 100,00 

1 412217 Расходи по основу утрошка нафте 370 370 600    

 4129 Остали непоменути расходи 30.000 30.000 30.000  100,00 100,00 

1 412939 Расходи за остале бруто накнаде МЗ 30.000 30.000 30.000  100,00 100,00 

1 412999 Остали непоменути расходи       

         

В 0 080 130 ОПШТИНСКА УПРАВА 3.594.585 3.594.585 2.804.060  78,01 78,01 

         

 4111 Расходи за бруто плате 819.100 819.100 870.620  106,29 106,29 

1 411111 Расходи за нето плату 473.000 473.000 503.350  106,42 106,42 

1 411131 Расходи за нето за минули рад 42.600 42.600 29.400  69,01 69,01 

1 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 303.500 303.500 337.870  111,32 111,32 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 230.470 230.470 161.600  70,12 70,12 

1 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 12.000 12.000 12.000  100,00 100,00 

1 411212 Расходи за накнаде коришћења личног возила       

1 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 75.300 75.300 54.350  72,18 72,18 

1 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 41.070 41.070 33.300  81,08 81,08 

1 411223 Расходи за зимницу 12.210 12.210   0,00 0,00 
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1 411229 Расходи за остал накнаде 40 40 150   375,00 

1 411251 Расходи за јубиларне награде 1.350 1.350 450  33,33 33,33 

1 411261 Расходи по основу днвница за сл.путовања у земљи 2.000 2.000 2.000  100,00 100,00 

1 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 86.500 86.500 59.350  68,61 68,61 

 4113 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме бол. 8.600 8.600 6.090  70,81 70,81 

1 411311 Расходи за нето плате за вр.бол.које се не рефундира 5.000 5.000 3.450  69,00 69,00 

1 411318 Расходи за увећање накнаде за минули рад 300 300 290  96,67 96,67 

1 411390 Расходи за порезе и допр. на накнаду пл.за вриј.бол. 3.300 3.300 2.350  71,21 71,21 

 4114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи(бруто) 7.000 7.000 7.000  100,00 100,00 

1 411411 Расходи за отпремнине по колективном уговору       

1 411414 расходи за новчане помоћи у сл.смрти чл.уже пород. 2.000 2.000 2.000  100,00 100,00 

1 411415 Расходи у случају теже болести       

1 411419 расходи за остале једнократне помоћи 5.000 5.000 5.000  100,00 100,00 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

56.724 56.724 58.350  102,87 102,87 

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 10.374 10.374 12.000  115,67 115,67 

1 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 1.500 1.500 1.500  100,00 100,00 

1 412222 Расходи за услуге одвоза смећа 2.500 2.500 2.500  100,00 100,00 

5 412223 Расходи за услуге дератизације, кафилерије 10.000 10.000 10.000  100,00 100,00 

1 412230 Расходи за комуникационе услуге (ПТТ услуге) 20.000 20.000 20.000  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 350 350 350  100,00 100,00 

 4123 Расходи за режијски материјал 13.500 13.500 13.500  100,00 100,00 

1 412311 Расходи за компјутерски материјал 3.000 3.000 3.000  100,00 100,00 

1 412312 Расходи за обрасце и папир 1.500 1.500 1.500  100,00 100,00 

1 412319 Расходи за остали канцеларијски материјал 3.500 3.500 3.500  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 3.000 3.000 3.000  100,00 100,00 
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1 412390 Расходи за остали режијски материјал 1.500 1.500 1.500  100,00 100,00 

 4124 Расходи за материјал за посебне намјене 1.000 1.000 1.000  100,00 100,00 

3 412443 Расходи за материјал за потребе цивилне заштите 1.000 1.000 1.000  100,00 100,00 

 4125 Расходи за текуће одржавање 42.000 42.000 20.500  48,81 48,81 

6 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 2.000 2.000 1.500  75,00 75,00 

6 412520 Рас. за текуће одржавање осталих објеката(путeви,...) 35.000 35.000 15.000  42,86 42,86 

1 412530 Расходи за текуће одржавање опреме(aути, aпaрaти....) 5.000 5.000 4.000  80,00 80,00 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 8.500 8.500 8.500  100,00 100,00 

1 412612 Расходи по основу смјештаја на служб. Путовању 500 500 500    

1 412613 Расходи по основу јавног превоза на сл.путовањима    #DIV/0! #DIV/0! 

1 412630 Расходи по основу утрошка горива 8.000 8.000 8.000  100,00 100,00 

 4127 Расходи за стручне услуге 37.132 37.132 37.000  99,64 99,64 

1 412712 Расходи за услуге платног промета 6.300 6.300 6.500  103,17 103,17 

1 412721 Расходи за осигурање возила - регистрација 1.500 1.500 1.500  100,00 100,00 

1 412725 Расходи за осигурање запослених 1.332 1.332 1.500  112,61 112,61 

1 412731 Расходи за услуге штампања, увезивања 2.000 2.000 1.500  75,00 75,00 

1 412732 Расходи за услуге објављивања тендера, огласа  4.000 4.000 4.000  100,00 100,00 

1 412770 Расходи за компјутерске услуге (Итинерис,трезор,сајт) 10.000 10.000 10.000  100,00 100,00 

1 412799 Расходи за остале стручне услуге  5.000 5.000 5.000  100,00 100,00 

1 412799 Расходи за остале ст.ус.- првост.љекарска комисија 7.000 7.000 7.000  100,00 100,00 

 4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина 

и заштите животне средине 

95.200 95.200 81.200  85,29 85,29 

6 412812 Расходи за услуге зимске службе 10.000 10.000 10.000  100,00 100,00 

5 412813 Расходи за услуге чишћења јавних површина 40.000 40.000 40.000  100,00 100,00 

6 412814 Расходи по основу јавне расвјете 42.000 42.000 28.000  66,67 66,67 

6 412815 Расходи по основу утрошка воде на јавним површ. 200 200 200  100,00 100,00 

5 412819 Расходи за остале услуге одржавања јавних површ. 3.000 3.000 3.000  100,00 100,00 

 4129 Остали непоменути расходи 48.906 48.906 33.250  67,99 67,99 

1 412921 Расходи за стручне испите запослених 1.000 1.000 1.000  100,00 100,00 

1 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз 1.500 1.500 1.500  100,00 100,00 
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1 412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима 18.450 18.450 3.000  16,26 16,26 

1 412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисије -  

(мртвозорство, давање стручног  мишљења-уплаћује 

инвеститор)  

7.000 7.000 7.000  100,00 100,00 

1 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу       

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

1 412939 Расходи за остале бруто накн. за рад ван радног односа     #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 13.000 13.000 13.000  100,00 100,00 

1 412979 Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси 456 456 550  120,61 120,61 

1 412992 Расходи по основу чланарина - Савез градова 2.000 2.000 2.000  100,00 100,00 

1 412999 Остали непоменути расходи 1.500 1.500 1.200  80,00 80,00 

 4141 Субвенције 176.530 176.530 180.000  101,97 101,97 

4 414141 Субвенције непроф.субјектима из области пољопривр. 176.530 176.530 180.000  101,97 101,97 

         

 4152 Грантови у земљи 678.440 678.440 466.200  68,72 68,72 

1 415211 Текући грантови политичким организацијама 10.000 10.000 12.000  120,00 120,00 

10 415212 Текући грантови хуман.организацијама и удр. ЦК 21.200 21.200 23.450  110,61 110,61 

10  Укупно планирано за удружења   80.000    

10 415213 Текући грант.омладинским орг.и удруж. Савјет младих  6.650 6.650   0,00 0,00 

10 415213 СРД "Језеро" 3.000 3.000   0,00 0,00 

10 415213 Рафтинг клуб "Валине" 4.000 4.000   0,00 0,00 

8 415214 Текући грантови вјерским организацијама и удр. 11.400 11.400 10.000  87,72 87,72 

4 415215 Текући грантови орг и удр.-Борачка организација 50.000 50.000 55.500  111,00 111,00 

10 415215 Удружења     - Удружење пензионера 10.000 10.000   0,00 0,00 

10 415215 "              "   -Удружење родитеља са 4 и више дјеце 3.350 3.350   0,00 0,00 

10 415215 ЦОД "ЛУНА -дјечија играоница 18.000 18.000   0,00 0,00 

10 415215 Удружење "Нада" -редовна дјелатност 7.000 7.000   0,00 0,00 

10 415215 ЦОД "ЛУНА -подршка женском предузетништву 3.000 3.000   0,00 0,00 

10 415215 Удружена жена "ЕВА" Рудо 3.500 3.500   0,00 0,00 
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7 415216 Текући грантови Дому здравља 35.000 35.000 40.500  115,71 115,71 

9 415217 "                                 "     ОШ Рудо 10.000 10.000 10.000  100,00 100,00 

9  "                                 "     ОШ Штрпца 10.000 10.000 10.000  100,00 100,00 

9 415217 Српско културно и просвјетно др."Просвјета" Рудо 2.000 2.000   0,00 0,00 

3 415219 Добровољно ватрогасно друштво Рудо 81.000 81.000 95.300  117,65 117,65 

10 415219 Савез логораша РС-Регионално уд. Вишеград 500 500   0,00 0,00 

10 415219 Остали текући грантови-Удружење пчелара 1.500 1.500   0,00 0,00 

10 415219 Удружење малинара "Малина" Рудо 2.000 2.000   0,00 0,00 

10 415219 Удружење жена Мост Вишеград       

10 415214 КУД ДАБАР Прибој 500 500   0,00 0,00 

8 415222 "                      "               -Информативни центар 91.800 91.800 103.450  112,69 112,69 

5 415228 Остали текући грантови-КП Услуга Рудо 224.000 224.000 24.000  10,71 10,71 

10 415232 Капитални грантови хуманитарним орг. 5.000 5.000     

7 415228 Остали текући грантови у земњи-заштита живот. 2.000 2.000 2.000  100,00 100,00 

4 415235 капитални грант-реновирање борачких станова 8.500 8.500     

10 415239 Остали капитални грантови непрофитним субјектима 23.540 23.540     

10 415249 Остали капитални грантови појединцима 30.000 30.000    0,00 

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 251.410 251.410 242.000  96,26 96,26 

10 416122 Текуће помоћи породицама палих бораца,РВИ и ЦЖ 20.000 20.000 20.000  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 81.500 81.500 85.000  104,29 104,29 

9 416124 Остале помоћи ђацима и студентима 15.000 15.000 15.000  100,00 100,00 

4 416126 Текуће помоћи - ( непогоде, штeтe...) 32.000 32.000 20.000  62,50 62,50 

4 416126 Текуће помоћи породици и дјеци   18.000    

10 416129 Остале текуће дознаке грађанима  23.000 23.000 15.000  65,22 65,22 

10 416143 Капиталне помоћи избјеглим и расељеним лицима      

10 416146 Капиталне помоћи породици 10.910 10.910   0,00 0,00 

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

 4191 Расходи по судским рјешења 37.100 37.100 19.700  53,10 53,10 
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3 419111 Расходи по основу главнице дуга по судским рјеш. 2.000 2.000 2.000  100,00 100,00 

3 419112 Расходи по основу камате по судским рјешењима       

3 419113 Расходи по основу адвокатских и прав.услуга по судс.р 14.100 14.100 14.100  100,00 100,00 

3 419119 Остали расходи по судским рјешењима 21.000 21.000 3.600  17,14 17,14 

         

 4872 Трансфери ентитету 0 0 1.100    

10 487211 Трансфери ентитету   1.100    

         

 51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 960.973 960.973 454.450  47,29 47,29 

         

4 511100 Издаци за изградњу и прибав. зграда и објеката 16.000 16.000   0,00 0,00 

4 511100 Издаци за куповину кућа у судским поступцима 29.045 29.045     

4 511200 Издаци за инвест. Одржавање, реконструкцију   

адаптацију зграда и објеката 

855.522 855.522 454.450  53,12 53,12 

4 511200 Издаци за инвест.одрж.реконстр.-суфицит 11     #DIV/0! #DIV/0! 

4 511300 Издаци за набавку постројења и опреме-намјештај 17.400 17.400   0,00 0,00 

4 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме     #DIV/0! #DIV/0! 

4 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 42.385 42.385   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 621 621   0,00 0,00 

         

 611 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 120.000 120.000 120.000  100,00 100,00 

         

 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 120.000 120.000 120.000  100,00 100,00 

4 611458 Издаци за зајмове дате физичким лицима и домаћин. 

Из средстава револвинг фонда 

120.000 120.000 120.000  100,00 100,00 

 621 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 2.000 2.000 2.000  100,00 100,00 
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4 621999 Издаци за отплату осталих дугова 2.000 2.000 2.000  100,00 100,00 

  Буџетска резерва   20.000  #DIV/0! #DIV/0! 

         

Г 0 080 300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 959.455 959.455 994.100  103,61 103,61 

         

 4111 Расходи за бруто плате 132.490 132.490 161.840  122,15 122,15 

10 411110 Расходи за нето плату 74.460 74.460 93.620  125,73 125,73 

10 411131 Расходи за увећање основне плате за минули рад 7.640 7.640 6.370  83,38 83,38 

10 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 50.390 50.390 61.850  122,74 122,74 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 54.260 54.260 39.470  72,74 72,74 

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       

10 411219 Расх за остале накнаде за превоз и смјештај       

10 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 17.700 17.700 13.600  76,84 76,84 

10 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 9.990 9.990 8.100  81,08 81,08 

10 411223 Расходи за зимницу 2.970 2.970   0,00 0,00 

10 411231 Расходи за отпремнине        

10 411232 Расходи за јубиларне награде       

10 411236 Расходи за новч.помоћи у случ.смрти чл. уже пород.    #DIV/0! #DIV/0! 

10 411261 Расходи по основу дневница за сл.путовања 400 400 500  125,00 125,00 

10 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 20.200 20.200 14.270  70,64 0,00 

 4113 Расходи за накнаду плаа запослени за вријеме  бол.  1.150 1.150 1.150  100,00 0,00 

10 411311 Расходи за нето пл за вријеме бол које се не рефундира 650 650 650  100,00 0,00 

10 411318 Расходи за увећање накнаде плате за минули рад 50 50 50  100,00 0,00 

10 411390 Расходи за порезе и допр на накнаде плате за вр бол 450 450 450  100,00 0,00 

 4121 Расходи по основу осталог закупа 200 200 400  200,00 0,00 

10 412199 Расходи по основу осталог закупа 200 200 400  200,00 0,00 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

8.600 8.600 8.600  100,00 100,00 

10 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 5.000 5.000 5.000  100,00 100,00 
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10 412220 Расходи за услуге водовода и канализације 600 600 600  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 1.551 1.551 1.600  103,16 103,16 

10 412310 Расходи за канцеларијски материјал 800 800 800  100,00 100,00 

10 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 400 400 400  100,00 100,00 

10 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 351 351 400  113,96 113,96 

 4125 Расходи за текуће одржавање 1.300 1.300 2.900  223,08 223,08 

10 412530 Расходи за текуће одржавање опреме-аута 1.000 1.000 2.500  250,00 250,00 

10 412590 Расходи за остало текуће одржавање 300 300 400  133,33 133,33 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 6.500 6.500 6.500  100,00 100,00 

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

10 412630 Расходи по основу утрошка горива 6.500 6.500 6.500  100,00 100,00 

 4127 Расходи за стручне услуге 4.964 4.964 5.450  109,79 109,79 

10 412712 Расходи за услуге платног промета     #DIV/0! #DIV/0! 

10 412721 Расходи за осигурање возила-регистрација 3.673 3.673 3.700  100,74 100,74 

10 412725 Расходи за осигурање запослених 321 321 400  124,61 124,61 

10 412739 Расходи за услуге информисања и медија 50 50 50  100,00 100,00 

10 412759 Расходи за остале административне услуге 100 100 100  100,00 100,00 

10 412762 Расходи за услуге вјештачења 720 720 900  125,00 125,00 

10 412779 Расходи за компјутерске услуге 100 100 300  300,00 300,00 

 4129 Остали непоменути расходи 1.800 1.800 2.350  130,56 130,56 

10 412921 Расходи за струче испите запослених     #DIV/0! #DIV/0! 

10 412922 Расходи за котизације за семинар     #DIV/0! #DIV/0! 

10 412933 Расходи бруто накнада чланова УО и НО 900 900 900  100,00 100,00 

10 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 200 200 200  100,00 100,00 

10 412943 расходи по основу манифестација 300 300 300  100,00 100,00 

10 412972 Расходи по основу допр.за проф.рехаб.инвалида 400 400 500    

10 412992 Расходи по основу чланарина   450  #DIV/0! #DIV/0! 

10 412999 Остали непоменути расходи     #DIV/0! #DIV/0! 

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 605.500 605.500 608.000  100,41 100,41 
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10 416111 Сталне новчане помоћи 210.000 210.000 210.000  100,00 100,00 

10 416112 Додатак за туђу његу 380.000 380.000 380.000  100,00 100,00 

10 416114 Једнократне новчане помоћи 11.000 11.000 11.000  100,00 100,00 

10 416118 Исхрана штићеника у центру 2.000 2.000 2.000  100,00 100,00 

10 416146 капитакне помоћи појединцима 2.500 2.500 5.000  200,00 200,00 

 4162 Текуће дознаке грађанима из буџета 0 0 0    

10 416211 Издвајања за здравствено осигурање штићеника      

 4163 Дознаке пружаоцима услуга соц.заштите 141.140 141.140 155.840  110,42 110,42 

10 416311 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите  1.000 1.000 1.000    

10 416312 Дознаке пружаоцима услуга соц.заш.за помоћ у кући    #DIV/0! #DIV/0! 

10 416313 Дознаке установама соц.заштите за смјештај штићен 38.540 38.540 51.400  133,37 133,37 

10 416314 Дознаке хранитељ. породицама за смј.штићеника 41.600 41.600 43.440  104,42 104,42 

10 416319 Остале дознаке пружаоцима услуга 60.000 60.000 60.000  100,00 100,00 

         

Д 0 080 930 УСТАНОВА ЗА ТУРИЗАМ И СПОРТ  РУДО 188.600 188.600 194.920  103,35 103,35 

         

 4111 Расходи за бруто плате 67.500 67.500 80.980  119,97 119,97 

8 411110 Расходи за нето плату 38.200 38.200 46.800  122,51 122,51 

8 411131 Расходи за увећање плате по основу плате 3.300 3.300 3.200    

8 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 26.000 26.000 30.980  119,15 119,15 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 23.800 23.800 21.610  90,80 90,80 

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 10.200 10.200 7.600  74,51 74,51 

8 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.650 1.650 4.500  272,73 272,73 

8 411223 Расходи за зимницу 1.650 1.650   0,00 0,00 

8 411236 Расходи за новчане помоћи у случају смрти       

8 411261 Расходи по основу дневница за службена путовања 400 400 300    

8 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 8.900 8.900 8.210  92,25 92,25 

 4113 Расходи за накн. плата запосл.за вријеме боловања  580    

 411311 Расходи за нето плате за вр.боловања које се не реф.  300    
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 411318 Расходи за увећањ плате за минули рад   50    

 411390 расходи за порезе и доп.на накнаду за вриј.бол.   230    

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

18.800 18.800 18.800  100,00 100,00 

8 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 5.000 5.000 5.000  100,00 100,00 

8 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 1.100 1.100 1.000  90,91 90,91 

8 412230 Расходи за комуникационе услуге 1.200 1.200 1.100  91,67 91,67 

8 412249 Расходи за остале услуге превоза 11.500 11.500 11.700  101,74 101,74 

 4123 Расходи за режијски материјал 1.900 1.900 1.900  100,00 100,00 

8 412312 Расходи за канцеларијски материјал 300 300 400  133,33 133,33 

8 412319 Расходи за остали канцеларијски материјал 100 100   0,00 0,00 

8 412320 Расходи за остал. материјал за одржавање чистоће 1.500 1.500 1.500  100,00 100,00 

 4124 Расходи за материјал за посебне намјене 200 200 200  100,00 100,00 

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

 4125 Расходи за текуће одржавање 2.500 2.500 2.500  100,00 100,00 

8 412518 Расходи за тек одржавање и материјал за оправке 500 500 500  100,00 100,00 

8 412525 Рас. за текуће одржавање спортско-рекреативних тер. 500 500 500  100,00 100,00 

8 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 1.500 1.500 1.500  100,00 100,00 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 5.700 5.700 4.500  78,95 78,95 

8 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања    #DIV/0! #DIV/0! 

8 412630 Расходи по основу утрошка горива 5.700 5.700 4.500  78,95 78,95 

 4127 Расходи за стручне услуге 5.000 5.000 4.400  88,00 88,00 

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 1.100  84,62 84,62 

8 412732 Расходи за услуге објављивања тендера и огласа 700 700 500  71,43 71,43 

8 412754 Расходи за услуге овјере и верификације 1.000 1.000 1.000  100,00 100,00 

8 412799 Расходи за остале стручне услуге 2.000 2.000 1.800  90,00 90,00 

 4129 Остали непоменути расходи 53.200 53.200 49.450  92,95 92,95 

8 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз 4.000 4.000 3.600  90,00 90,00 
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8 412933 Расходи за бруто накнаде члан. управних и надзорних о 900 900 1.050  116,67 116,67 

8 412938 Расходи за бруто наканде за прив. и поврем. послове 14.400 14.400 11.000  76,39 76,39 

8 412939 Расходи за остале бруто накнаде за рад ван рад.односа 6.600 6.600 7.000  106,06 106,06 

8 412943 Расходи по основу манифестација 21.800 21.800 21.800  100,00 100,00 

8 412949 Остали расходи по основу репрезентације 3.000 3.000 3.000  100,00 100,00 

8 412959 Остали расходи по судским рјешењима 500 500 300  60,00 60,00 

8 412979 Расходи по основу осталих допр-солидарност       

8 412992 Расходи по основу чланарина 1.800 1.800 1.500  83,33 83,33 

8 412999 Остали непоменути расходи 200 200 200  100,00 100,00 

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 6.000 6.000 6.000  100,00 100,00 

8 416125 Текуће помоћи спортистима 6.000 6.000 6.000  100,00 100,00 

 5113 Издаци за набавку опреме 4.000 4.000 4.000  100,00 100,00 

8 511366 Издаци за набавку спортске опреме 4.000 4.000 4.000  100,00 100,00 

8 511381 Издаци за набавку машина и уређаја       

         

Ђ 0 815 075 СРЕДЊОШКОЛСКИ  ЦЕНТАР  РУДО 57.600 57.600 65.500  113,72 113,72 

         

 4111 Расходи за бруто плате 0 0 0    

9 411132 Расходи за увећање бруто плата за прековремени рад      

9 411191 Расходи за порезе и доприносе на плату       

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 7.050 7.050 7.400  104,96 104,96 

9 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 6.250 6.250 6.500  104,00 104,00 

9 411261 Расходи по основу дневница за службена путовања 800 800 900  112,50 112,50 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

33.650 33.650 34.200  101,63 101,63 

9 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 3.000 3.000 3.100  103,33 103,33 

9 412214 Расходи по основу утрошка угља 21.600 21.600 22.000  101,85 101,85 

9 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 250 250 250  100,00 100,00 

9 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 1.750 1.750 6.000  342,86 342,86 

9 412222 Расходи за услуге одвоза смећа 4.250 4.250   0,00 0,00 
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9 412230 Расходи за комуникационе услуге 2.650 2.650 2.700  101,89 101,89 

9 412240 Расходи за услуге превоза 150 150 150  100,00 100,00 

 4123 Расходи за режијски материјал 2.150 2.150 1.700  79,07 79,07 

9 412310 Расходи за канцеларијски материјал 600 600 500  83,33 83,33 

9 412320 Расходи за остал. материјал за одржавање чистоће 600 600 500  83,33 83,33 

9 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 950 950 700  73,68 73,68 

 4124 Расходи за материјал за посебне намјене 1.770 1.770 1.750  98,87 98,87 

9 412420 Расходи за остали медицински и лабораторијски м.      

9 412430 Расходи за материјал за образовање, науку и културу 1.170 1.170 1.250  106,84 106,84 

9 412444 Расходи за материјал за потребе ватрогасних служби 600 600 500  83,33 83,33 

 4125 Расходи за текуће одржавање 1.400 1.400 1.500  107,14 107,14 

9 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.100 1.100 1.100  100,00 100,00 

9 412525 расходи за остало текуће одржавање зграда        

9 412531 Расходи за текуће одржавање аута   200  #DIV/0! #DIV/0! 

9 412532 Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме 100 100   0,00 0,00 

9 412536 Расходи за текуће одржавање опреме за образовање 200 200 200  100,00 100,00 

9 412539 Расходи за остале услуге и матер.за тек поправке опр.    #DIV/0! #DIV/0! 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.650 1.650 1.750  106,06 106,06 

9 412612 Расходи по основу путовања и смјештаја 150 150 150  100,00 100,00 

9 412630 Расходи по основу утрошка горива     #DIV/0! #DIV/0! 

9 412614 Расходи по основу превоза личним воз.на сл.путу 1.500 1.500 1.600    

 4127 Расходи за стручне услуге 4.000 4.000 4.100  102,50 102,50 

9 412710 Расходи за услуге финанс.посредовања       

9 412720 Расходи за услуге осигурања 1.400 1.400 1.400  100,00 100,00 

9 412731 Расходи за услугу штампања, копирања и сл. 30 30 30  100,00 100,00 

9 412735 Расходи за услуге рекламе и пропаганде и односа с јав. 70 70 70  100,00 100,00 

9 412754 Расходи за услуге овјере и верификације       

9 412770 Расходи за компјутерске услуге 700 700 700  100,00 100,00 

9 412790 Расходи за остале стручне услуге 1.800 1.800 1.900  105,56 105,56 

 4129 Остали непоменути расходи 1.600 1.600 1.500  93,75 93,75 
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9 412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 700 700 600  85,71 85,71 

9 412929 Остали расходи за стручно усавршавање запослених      

9 412930 Расходи за бруто накнаде за привр и повремене послове      

9 412940 Расходи по основу репрезентације 700 700 700  100,00 100,00 

9 412999 Остали непоменути расходи 200 200 200  100,00 100,00 

 5112 Издаци за инвестиционо одржавање 0 0 0    

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

 5113 Издаци за набавку постројења и опреме 4.330 4.330 11.600  267,90 267,90 

9 511320 Издац.за набавку канц.опреме, алата и инвентара    #DIV/0! #DIV/0! 

9 511343 Издаци за набавку алармних и сигурносних система 3.842 3.842     

9 511360 Издац.за набав.опреме за образ.науку,културу и спорт 488 488 11.600  2.377,05 2.377,05 

         

Е 0 080 500 ЈУ ЦКПД "ПРОСВЈЕТА" РУДО 154.390 154.390 164.760  106,72 106,72 

         

 4111 Расходи за бруто плате 60.945 60.945 85.540  140,36 140,36 

8 411110 Расходи за нето плату 34.980 34.980 48.390  138,34 138,34 

8 411131 Расходи за увећање основне плате за минули рад 2.890 2.890 2.880  99,65 99,65 

8 411190 Расходи за порезе и доприносе 23.075 23.075 34.270  148,52 148,52 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 22.535 22.535 20.060  89,02 89,02 

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       

8 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 9.165 9.165 6.650  72,56 72,56 

8 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.485 1.485 4.050  272,73 0,00 

8 411223 Расходи за зимницу 1.485 1.485   0,00 0,00 

8 411231 Расходи за отпремнине       

8 411261 Расходи по основу дневница за сл.путовања 500 500 500  100,00 0,00 

8 411262 Расходи по основу дн.за сл.путовање у иностранство 150 150 150  100,00 0,00 

8 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 7.990 7.990 6.950  86,98 86,98 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

33.750 33.750 31.550  93,48 93,48 
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8 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 4.000 4.000 4.000  100,00 100,00 

8 412214 Расходи по основу утрошка угља 12.000 12.000 10.000  83,33 83,33 

8 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 3.200 3.200 3.000  93,75 93,75 

8 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 3.000 3.000 3.000  100,00 100,00 

8 412230 Расходи за комуникационе услуге 1.550 1.550 1.550  100,00 100,00 

8 412249 Расходи за остале услуге превоза 10.000 10.000 10.000  100,00 100,00 

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

8 412310 Расходи за канцеларијски материјал 600 600 600  100,00 100,00 

8 412320 Расходи за остали материјал за одржавање чистоће 600 600 600  100,00 100,00 

8 412330 Расходи за стручну литературу       

 4125 Расходи за текуће одржаванје 3.000 3.000 3.000  100,00 100,00 

8 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 2.500 2.500 2.500  100,00 100,00 

8 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 500 500 500  100,00 100,00 

 4126 Расходи потовања и смјештаја 600 600 600  100,00 100,00 

8 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања      

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      

8 412630 Расходи по основу утрошка горива 500 500 500  100,00 100,00 

 4127 Расходи за стручне услуге 1.100 1.100 350  31,82 31,82 

8 412712 Расходи за услуге платног промета       

8 412719 расходи за остале финансијске услуге 50 50 50    

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  100 100 100  100,00 100,00 

8 412752 Расходи за услуге нотара 750 750   0,00 0,00 

 4129 Остали непоменути расходи 15.810 15.810 19.460  123,09 123,09 

8 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз      

8 412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисије-УО 900 900 900  100,00 100,00 

8 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу 3.600 3.600 3.600  100,00 100,00 

8 412937 Расходи за бруто накнаде за КУД Бијело Брдо 1.800 1.800 1.900  105,56 105,56 
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8 412937 Расходи за бруто накнаде за КУД Миоче и Штрпци 1.800 1.800 1.900  105,56 105,56 

8 412937 Расходи за драмску секцију   2.450    

8 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 500 500 500  100,00 100,00 

8 412943 Расходи по основу пријема и манифестација 3.000 3.000 3.500  116,67 116,67 

8 412943 Расходи по основу маниф-Видаковићеви дани 4.000 4.000 4.500  112,50 112,50 

8 412959 Остали расходи по судским рјешењима 150 150 150  100,00 100,00 

8 412972 Расходи по основу допр.за проф.рехабилитац. инвалида 60 60 60  100,00 100,00 

8 412979 Рас.по основу осталих доприноса-фонд солидарности      

 5113 Издаци за набавку постројења и опреме 15.450 15.450 3.000  19,42 19,42 

8 511297 Издаци за инв.одржавање  и адапт.објеката 7.800 7.800     

8 511322 Издаци за набавку рачунарске опреме   1.000    

8 511364 Издаци за набавку сценске и поз       

8 511367 Рас. за набавку остале опреме за култ.опрема за КУД 7.650 7.650 2.000  26,14 26,14 

         

Ж 0 818 024 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" РУДО 15.110 15.110 13.260  87,76 87,76 

         

 4112 Расходи за накнаде и остала лична пр.запосл. 400 400 400  100,00 100,00 

8 411261 Расходи по основу дневница за служб.пут.у земљи 400 400 400  100,00 100,00 

 4121 Расходи по основу закупа 200 200     

 412112 Расходи за закуп простора 200 200     

         

 4122 расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

2.690 2.690 2.790  103,72 103,72 

8 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 500 500 500  100,00 100,00 

8 412220 Расходи за комуналне услуге  500 500 600  120,00 120,00 

8 412231 Расходи за коришћење фиксног телефона 600 600 600  100,00 100,00 

8 412233 Расходи за коришћење интернета 840 840 840  100,00 100,00 

8 412234 Расходи за поштанске услуге 250 250 250  100,00 100,00 

 4123 Расходи за режијски материјал 1.300 1.300 1.300  100,00 100,00 

8 412310 Расходи за канцеларијски материјал 600 600 600  100,00 100,00 
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8 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 400 400 400  100,00 100,00 

8 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 300 300 300  100,00 100,00 

 4125 Расходи за текуће одржавање 2.800 2.800 600  21,43 21,43 

8 412518 Рас.за остале усл.и материјал за тек.попр.и одрж.зграда 2.800 2.800 600  21,43 21,43 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 800 800 800  100,00 100,00 

8 412611 Расходи по основу дневница за службена путовања      

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 500 500 500  100,00 100,00 

 4127 Расходи за стручне услуге 2.370 2.370 2.070  87,34 87,34 

8 412712 Расходи за услуге платног промета       

8 412725 Расходи за осигурање запослених 70 70 70  100,00 100,00 

8 412731 Расходи за услуге штампања, увезивања 1.650 1.650 1.200  72,73 72,73 

8 412735 Расходи за услуге рекламе и пропаганде 250 250 50  20,00 20,00 

8 412771 Расходи за услуге одржавања програма   150    

8 412772 Расходи за услуге одржавања рачунара 400 400 600  150,00 150,00 

 4129 Остали непоменути расходи 2.150 2.150 2.000  93,02 93,02 

8 412921 Расходи за стручне испите запослених       

8 412922 Расходи по основу котизација 200 200 200  100,00 100,00 

8 412933 Расходи за брито накнаде члан. Управног одбора 900 900 900  100,00 100,00 

8 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 650 650 500  76,92 76,92 

8 412992 Расходи по основу чланарина 200 200 200  100,00 100,00 

8 412999 Остали непоменути расходи 200 200 200  100,00 100,00 

 5113 Издаци за набавку постројења и опреме 2.400 2.400 3.300  137,50 137,50 

8 511321 Издаци за набавку канцеларијског намјештаја 400 400 500  125,00 125,00 

8 511322 Издаци за набавку рачунарске опреме     #DIV/0!  

8 511341 Набавка опреме-клима уређаја   800    

8 511362 Издаци за набавку библиотекарских књига 2.000 2.000 2.000  100,00 100,00 

  УКУПНИ БУЏ. ИЗДАЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж+З+И) 5.138.100 5.138.100 4.416.200  85,95 85,95 
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 БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2018. ГОДИНУ - 

ОПШТИ ДИО 
Прилог1. 

 
                

     
                

Ред.бр. 
Економски 

код 
О п и с 

Ребаланс за 

2017.  

годину 

Процјена 

2017 

Буџет  за 

2018 

Индекс  

5/3 

Индекс  

5/4 
          

  1 2 3 4 5 6 7           

1   А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ      1=(2+11+17+19)  4.194.167 4.194.167 4.293.700 102,37 102,37           

2 710000 Порески приходи                 2=(3+4+5+6+7+8+9+10) 2.305.690 2.305.690 2.462.840 106,82 106,82           

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 приходи од самосталних дјелатности       134.300 134.300 136.840 101,89 101,89           

6 714000 Порези на имовину 71.000 71.000 76.000 107,04 107,04           

7 715000 Порези на промет производа и услуга 390 390   0,00 0,00           

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

9 717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2.100.000 2.100.000 2.250.000 107,14 107,14           

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

11 720000 Непорески приходи       11=(12+13+14+15+16) 1.474.417 1.474.417 1.445.860 98,06 98,06           

12 721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних 

разлика 
2.447 2.447 1.950 79,69 79,69           

13 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 1.462.970 1.462.970 1.435.910 98,15 98,15           

14 723000 Новчане казне 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00           

15 728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 

размјене између или унутар јединица власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

16 729000 Остали непорески приходи 8.000 8.000 7.000 87,50 87,50           

17 730000 Грантови       17=(18) 34.060 34.060 0 0,00 0,00           

18 731000 Грантови 34.060 34.060   0,00 0,00           

19 780000 Трансфери између или унутар јединица власти      19=(20+21) 380.000 380.000 385.000 101,32 101,32           



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   12/17      20.12.2017.                                     Страна   

 

33 

20 787000 Трансфери између различитих јединица власти 380.000 380.000 385.000 101,32 101,32           

21 788000 Трансфери унутар исте јединице власти       #DIV/0! #DIV/0!           

22   Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ          22=(23+33+36) 4.028.947 4.028.947 3.817.850 94,76 94,76           

23 410000 Текући расходи                       23=(24+25+26+27+28+29+30+31+32) 4.028.947 4.028.947 3.796.750 94,24 94,24           

24 411000 Расходи за лична примања запослених 1.435.300 1.435.300 1.464.340 102,02 102,02           

25 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 697.527 697.527 654.670 93,86 93,86           

26 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови       #DIV/0! #DIV/0!           

27 414000 Субвенције 176.530 176.530 180.000 101,97 101,97           

28 415000 Грантови 678.440 678.440 466.200 68,72 68,72           

29 416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 
1.004.050 1.004.050 1.011.840 100,78 100,78           

30 417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања 
      #DIV/0! #DIV/0!           

31 418000 
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи 

трансакција размјене између или унутар јединица власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

32 419000 Расходи по судским рјешењима 37.100 37.100 19.700 53,10 53,10           

33 480000 Трансфери између и унутар јединица власти      33=(34+35) 0 0 1.100 #DIV/0! #DIV/0!           

34 487000 Трансфери између различитих јединица власти     1.100 #DIV/0! #DIV/0!           

35 488000 Трансфери унутар исте јединице власти       #DIV/0! #DIV/0!           

36 * * * * Буџетска резерва      36     20.000 #DIV/0! #DIV/0!           

37   В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)        37=(1-22) 165.220 165.220 475.850 288,01 288,01           

38   
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)    

38=(39+46-48-56) 
-983.153 -983.153 -473.850 48,20 48,20           

39 810000 I Примици за нефинансијску имовину      39=(40+41+42+43+44+45) 4.000 4.000 2.500 62,50 62,50           

40 811000 Примици за произведену сталну имовину       #DIV/0! #DIV/0!           

41 812000 Примици за драгоцјености       #DIV/0! #DIV/0!           

42 813000 Примици за непроизведену сталну имовину 4.000 4.000 2.500 62,50 62,50           
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43 814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених 

пословања 
      #DIV/0! #DIV/0!           

44 815000 Примици за стратешке залихе       #DIV/0! #DIV/0!           

45 816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 
      #DIV/0! #DIV/0!           

46 880000 
II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 46=(47) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

     

47 881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 

јединица власти 
      #DIV/0! #DIV/0! 

     
48 510000 III Издаци за нефинансијску имовину    48=(49+50+51+52+53+54+55) 987.153 987.153 476.350 48,25 48,25           

49 511000 Издаци за произведену сталну имовину 986.532 986.532 476.350 48,29 48,29           

50 512000 Издаци за драгоцјености       #DIV/0! #DIV/0!           

51 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину       #DIV/0! #DIV/0!           

52 514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји       #DIV/0! #DIV/0!           

53 515000 Издаци за стратешке залихе       #DIV/0! #DIV/0!           

54 516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 621 621   0,00 0,00           

55 518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми       #DIV/0! #DIV/0! 
     

56 580000 
IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 56=(57) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

57 581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 

јединица власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

58   Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)      58=(37+38) -817.933 -817.933 2.000 -0,24 -0,24           

 
    

  
  

 
            

59   Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)      59=(60+67+74+81) 817.933 817.933 -2.000 -0,24 -0,24           

60   
Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)    

60=(61-64) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

61 910000 I Примици од финансијске имовине     61=(62+63) 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00           

62 911000 Примици од финансијске имовине 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00           

63 918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар       #DIV/0! #DIV/0!           
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јединица власти 

64 610000 II Издаци за финансијску имовину    64=(65+66) 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00           

65 611000 Издаци за финансијску имовину 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00           

66 618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар 

јединица власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

67   Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)     67=(68-71) -2.000 -2.000 -2.000 100,00 100,00           

68 920000 I Примици од задуживања       68=(69+70) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

69 921000 Примици од задуживања       #DIV/0! #DIV/0!           

70 928000 
Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица 

власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

71 620000 II Издаци за отплату дугова     71=(72+73) 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00           

72 621000 Издаци за отплату дугова 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00           

73 628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица 

власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

74   З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)    74=(75-78) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

75 930000 I Остали примици                              75=(76+77) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

76 931000 Остали примици       #DIV/0! #DIV/0!           

77 938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти       #DIV/0! #DIV/0!           

78 630000 II Остали издаци       78=(79+80) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

79 631000 Остали издаци       #DIV/0! #DIV/0!           

80 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти       #DIV/0! #DIV/0!           

81 **** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА     81 819.933 819.933   0,00 0,00           

 
    

  
  

 
            

82   Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)     82=(58+59) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

  

 

   
  

 
            

 

 

 

   
  

          

 

  БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ   
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ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Ред.бр. 
Економски 

код 
О п и с 

Ребаланс за 

2017.  

годину 

Процјена 

2017 

Буџет за 

2018 

Индекс  

5/3 

Индекс  

5/4 
          

  1 2 3 4 5 6 7           

83 

                            

БУЏЕТСКИ 

ПРИХОДИ 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ     83=(84+108+129+133) 4.194.167 4.194.167 4.293.700 102,37 102,37 

          

84 710000 П о р е с к и   п р и х о д и    84=(85+89+91+93+98+102+104+106) 2.305.690 2.305.690 2.462.840 106,82 106,82           

85 711000 Приходи од пореза на доходак и добит    85=(86+87+88) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

86 711100 Порези на доходак       #DIV/0! #DIV/0!           

87 711200 Порези на добит правних лица       #DIV/0! #DIV/0!           

88 711300 Порези на приходе капиталних добитака       #DIV/0! #DIV/0!           

89 712000 Доприноси за социјално осигурање   89=(90) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

90 712100 Доприноси за социјално осигурање       #DIV/0! #DIV/0!           

91 
713000 

Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности    

91=(92) 
134.300 134.300 136.840 101,89 101,89 

          

92 713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 134.300 134.300 136.840 101,89 101,89           

93 714000 Порези на имовину   93=(94+95+96+97) 71.000 71.000 76.000 107,04 107,04           

94 714100 Порези на имовину 71.000 71.000 75.500 106,34 106,34           

95 714200 Порези на насљеђе и поклоне     500 #DIV/0! #DIV/0!           

96 714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције       #DIV/0! #DIV/0!           

97 714900 Остали порези на имовину       #DIV/0! #DIV/0!           

98 715000 Порези на промет производа и услуга  98=(99+100+101) 390 390 0 0,00 0,00           

99 715100 Порези на промет производа 390 390   0,00 0,00           

100 715200 Порези на промет услуга       #DIV/0! #DIV/0!           

101 715300 Акцизе       #DIV/0! #DIV/0!           

102 716000 Царине и увозне дажбине    102=(103) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           
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103 716100 Царине и увозне дажбине       #DIV/0! #DIV/0!           

104 717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО     104=(105) 2.100.000 2.100.000 2.250.000 107,14 107,14           

105 717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 2.100.000 2.100.000 2.250.000 107,14 107,14           

106 719000 Остали порески приходи      106=(107) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

107 719100 Остали порески приходи       #DIV/0! #DIV/0!           

108 720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и      108=(109+116+122+124+127) 1.474.417 1.474.417 1.445.860 98,06 98,06           

109 721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 109=(110+111+112+113+114+115) 
2.447 2.447 1.950 79,69 79,69 

          

110 721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права       #DIV/0! #DIV/0!           

111 721200 Приходи од закупа и ренте 2.347 2.347 1.850 78,82 78,82           

112 721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте       #DIV/0! #DIV/0!           

113 721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата       #DIV/0! #DIV/0!           

114 721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 100 100 100 100,00 100,00           

115 721600 
Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из 

пословних и инвестиционих активности 
    

  
#DIV/0! #DIV/0! 

          

116 
722000 

Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 

116=(117+118+119+120+121) 
1.462.970 1.462.970 1.435.910 98,15 98,15 

          

117 722100 Административне накнаде и таксе 23.000 23.000 23.000 100,00 100,00           

118 722200 Судске накнаде и таксе       #DIV/0! #DIV/0!           

119 722300 Комуналне накнаде и таксе 50.060 50.060 45.100 90,09 90,09           

120 722400 Накнаде по разним основама 1.348.110 1.348.110 1.315.710 97,60 97,60           

121 722500 Приходи од пружања јавних услуга 41.800 41.800 52.100 124,64 124,64           

122 723000 Новчане казне    122=(123) 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00           

123 723100 Новчане казне 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00           

124 728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 

размјене између или унутар јединица власти  124=(125+126) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 
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125 
728100 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са 

другим јединицама власти 
    

  
#DIV/0! #DIV/0! 

          

126 
728200 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар 

исте јединице власти 
    

  
#DIV/0! #DIV/0! 

          

127 729000 Остали непорески приходи 127=(128) 8.000 8.000 7.000 87,50 87,50           

128 729100 Остали непорески приходи 8.000 8.000 7.000 87,50 87,50           

129 730000 Г р а н т о в и    129=(130) 34.060 34.060 0 0,00 0,00           

130 731000 Грантови        130=(131+132) 34.060 34.060 0 0,00 0,00           

131 731100 Грантови из иностранства       #DIV/0! #DIV/0!           

132 731200 Грантови из земље 34.060 34.060   0,00 0,00           

133 
780000 

Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т 

и    133=(134+140) 
380.000 380.000 385.000 101,32 101,32 

          

134 
787000 

Трансфери између различитих јединица власти   

134=(135+136+137+138+139) 
380.000 380.000 385.000 101,32 101,32 

          

135 787100 Трансфери од државе       #DIV/0! #DIV/0!           

136 787200 Трансфери од ентитета 380.000 380.000 385.000 101,32 101,32           

137 787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе       #DIV/0! #DIV/0!           

138 787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања       #DIV/0! #DIV/0!           

139 787900 Трансфери од осталих јединица власти       #DIV/0! #DIV/0!           

140 788000 Трансфери унутар исте јединице власти    140=(141) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

141 788100 Трансфери унутар исте јединице власти       #DIV/0! #DIV/0!           

 
       

            

142                             ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    142=(143+163) 4.000 4.000 2.500 62,50 62,50           

143 
810000 

П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у  

143=(144+150+152+157+159+161) 
4.000 4.000 2.500 62,50 62,50 

          

144 
811000 

Примици за произведену сталну имовину    

144=(145+146+147+148+149) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

          

145 811100 Примици за зграде и објекте       #DIV/0! #DIV/0!           

146 811200 Примици за постројења и опрему       #DIV/0! #DIV/0!           
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147 811300 Примици за биолошку имовину       #DIV/0! #DIV/0!           

148 811400 Примици за инвестициону имовину       #DIV/0! #DIV/0!           

149 811900 Примици за осталу произведену имовину       #DIV/0! #DIV/0!           

150 812000 Примици за драгоцјености     150=(151) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

151 812100 Примици за драгоцјености       #DIV/0! #DIV/0!           

152 813000 Примици за непроизведену сталну имовину   152=(153+154+155+156) 4.000 4.000 2.500 62,50 62,50           

153 813100 Примици за земљиште 4.000 4.000 2.500 62,50 62,50           

154 813200 Примици за подземна и површинска налазишта       #DIV/0! #DIV/0!           

155 813300 Примици за остала природна добра       #DIV/0! #DIV/0!           

156 813900 Примици за осталу непроизведену имовину       #DIV/0! #DIV/0!           

157 814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 

обустављених пословања  157=(158) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

          

158 
814100 

Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених 

пословања 
    

  
#DIV/0! #DIV/0! 

          

159 815000 Примици за стратешке залихе   159=(160) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

160 815100 Примици за стратешке залихе       #DIV/0! #DIV/0!           

161 816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 161=(162) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

          

162 
816100 

Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 

амбалаже и сл. 
    

  
#DIV/0! #DIV/0! 

          

163 880000 

П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с а 

к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и    

163=(164) 

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

          

164 881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти    164=(165+166) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

          

165 
881100 

Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама 

власти 
    

  
#DIV/0! #DIV/0! 
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166 881200 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 
    

  
#DIV/0! #DIV/0! 

          

167 
  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  167=(83+142) 
4.198.167 4.198.167 4.296.200 102,34 102,34 

          

     
  

 
            

      

 
  

 БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
  

 
  

 
            

Ред.бр. 
Економски 

код 
О п и с 

Ребаланс 

за 2017.  

годину 

Процјена 

2017 

Буџет  за 

2018 

Индекс  

5/3 

Индекс  

5/4 
          

  1 2 3 4 5 6 7           

168                             БУЏЕТСКИ РАСХОДИ    168=(169+213+222) 4.028.947 4.028.947 3.817.850 94,76 94,76           

169 410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и     169=(170+175+185+193+195+198+201+206+211) 4.028.947 4.028.947 3.796.750 94,24 94,24           

170 411000 Расходи за лична примања запослених    170=(171+172+173+174) 1.435.300 1.435.300 1.464.340 102,02 102,02           

171 411100 Расходи за бруто плате запослених 1.080.035 1.080.035 1.198.980 111,01 111,01           

172 411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 

по основу рада 
338.515 338.515 250.540 74,01 74,01           

173 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 9.750 9.750 7.820 80,21 80,21           

174 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 7.000 7.000 7.000 100,00 100,00           

175 412000 
Расходи по основу коришћења роба и услуга    

175=(176+177+178+179+180+181+182+183+184) 
697.527 697.527 654.670 93,86 93,86           

176 412100 Расходи по основу закупа 400 400 900 225,00 225,00           

177 412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 
157.084 157.084 157.890 100,51 100,51           

178 412300 Расходи за режијски материјал 21.601 21.601 21.200 98,14 98,14           

179 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 2.970 2.970 2.950 99,33 99,33           

180 412500 Расходи за текуће одржавање 53.000 53.000 31.000 58,49 58,49           

181 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 23.750 23.750 22.650 95,37 95,37           
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182 412700 Расходи за стручне услуге 54.566 54.566 53.670 98,36 98,36           

183 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 95.200 95.200 81.200 85,29 85,29           

184 412900 Остали некласификовани расходи 288.956 288.956 283.210 98,01 98,01           

185 413000 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови    

185=(186+187+188+189+190+191+192) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

186 413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности       #DIV/0! #DIV/0!           

187 413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата       #DIV/0! #DIV/0!           

188 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи       #DIV/0! #DIV/0!           

189 413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства       #DIV/0! #DIV/0!           

190 413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова       #DIV/0! #DIV/0!           

191 413800 
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и 

инвестиционих активности 
      #DIV/0! #DIV/0!           

192 413900 Расходи по основу затезних камата       #DIV/0! #DIV/0!           

193 414000 Субвенције    193=(194) 176.530 176.530 180.000 101,97 101,97           

194 414100 Субвенције 176.530 176.530 180.000 101,97 101,97           

195 415000 Грантови     195=(196+197) 678.440 678.440 466.200 68,72 68,72           

196 415100 Грантови у иностранство       #DIV/0! #DIV/0!           

197 415200 Грантови у земљи 678.440 678.440 466.200 68,72 68,72           

198 416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и  градова    198=(199+200) 
1.004.050 1.004.050 1.011.840 100,78 100,78           

199 416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова 
862.910 862.910 856.000 99,20 99,20           

200 416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 
141.140 141.140 155.840 110,42 110,42           

201 417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 

социјалног осигурања    201=(202+203+204+205) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

202 417100 Дознаке по основу пензијског осигурања       #DIV/0! #DIV/0!           
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203 417200 Дознаке по основу здравственог осигурања       #DIV/0! #DIV/0!           

204 417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености       #DIV/0! #DIV/0!           

205 417400 Дознаке по основу дјечије заштите       #DIV/0! #DIV/0!           

206 418000 

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи 

трансакција размјене између или унутар јединица власти    

206=(207+208+209+210) 

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

207 418100 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица 

власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

208 418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти       #DIV/0! #DIV/0!           

209 418300 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар 

исте јединице власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

210 418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти       #DIV/0! #DIV/0!           

211 419000 Расходи по судским рјешењима    211=(212) 37.100 37.100 19.700 53,10 53,10           

212 419100 Расходи по судским рјешењима 37.100 37.100 19.700 53,10 53,10           

213 480000 
Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и ц а  в л а с т и    

213=(214+220) 
0 0 1.100 #DIV/0! #DIV/0!           

214 487000 
Трансфери између различитих јединица власти  

214=(215+216+217+218+219) 
0 0 1.100 #DIV/0! #DIV/0!           

215 487100 Трансфери држави       #DIV/0! #DIV/0!           

216 487200 Трансфери ентитету     1.100 #DIV/0! #DIV/0!           

217 487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе       #DIV/0! #DIV/0!           

218 487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања       #DIV/0! #DIV/0!           

219 487900 Трансфери осталим јединицама власти       #DIV/0! #DIV/0!           

220 488000 Трансфери унутар исте јединице власти   220=(221) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

221 488100 Трансфери унутар исте јединице власти       #DIV/0! #DIV/0!           

222 **** Буџетска резерва     222=(223) 0 0 20.000 #DIV/0! #DIV/0!           

223 **** Буџетска резерва     20.000 #DIV/0! #DIV/0!           
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224                               ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ      224=(225+252) 987.153 987.153 476.350 48,25 48,25           

225 510000 
И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у     

225=(226+234+236+244+246+248+250) 
987.153 987.153 476.350 48,25 48,25           

226 511000 
Издаци за произведену сталну имовину    

226=(227+228+229+230+231+232+233) 
986.532 986.532 476.350 48,29 48,29           

227 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 45.045 45.045   0,00 0,00           

228 511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 
863.322 863.322 454.450 52,64 52,64           

229 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 35.780 35.780 21.900 61,21 61,21           

230 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме       #DIV/0! #DIV/0!           

231 511500 Издаци за биолошку имовину       #DIV/0! #DIV/0!           

232 511600 Издаци за инвестициону имовину       #DIV/0! #DIV/0!           

233 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 42.385 42.385   0,00 0,00           

234 512000 Издаци за драгоцјености     234=(235) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

235 512100 Издаци за драгоцјености       #DIV/0! #DIV/0!           

236 513000 
Издаци за непроизведену сталну имовину    

236=(237+238+239+240+241+242+243) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

237 513100 Издаци за прибављање земљишта       #DIV/0! #DIV/0!           

238 513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта       #DIV/0! #DIV/0!           

239 513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта       #DIV/0! #DIV/0!           

240 513400 
Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских 

налазишта 
      #DIV/0! #DIV/0!           

241 513500 Издаци за прибављање осталих природних добара       #DIV/0! #DIV/0!           

242 513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара       #DIV/0! #DIV/0!           

243 513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину       #DIV/0! #DIV/0!           

244 514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји    244=(245) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

245 514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји       #DIV/0! #DIV/0!           

246 515000 Издаци за стратешке залихе     246=(247) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           
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247 515100 Издаци за стратешке залихе       #DIV/0! #DIV/0!           

248 516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.   

248=(249) 
621 621 0 0,00 0,00           

249 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 621 621   0,00 0,00           

250 518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми    

250=(251) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

251 518100 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми       #DIV/0! #DIV/0!           

252 580000 
И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с к а ц и 

ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и     252=(253) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

253 581000 

Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 

јединица власти     

253=(254+255) 

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

254 581100 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама 

власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

255 581200 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

256   
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ    256=(168+224) 
5.016.100 5.016.100 4.294.200 85,61 85,61           
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2018. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

  
  

 
            

 
      

 
  

 
            

Ред.бр. 
Економски 

код 
О п и с 

Буџет за 

2017.  

годину 

РОЦЈЕНА 

2017 
Буџет 2018 

Индекс  

5/3 

Индекс  

5/4 
          

  1 2 3 4 5 6 7           

257   Ф И Н А Н С И Р А Њ Е     257=(258+279+297+316) -2.000 -2.000 -2.000 100,00 100,00           

258   
Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е     

258=(259-269) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

259 910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е      259=(260+266) 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00           

260 911000 Примици од финансијске имовине    260=(261+262+263+264+265) 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00           

261 911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)       #DIV/0! #DIV/0!           

262 911200 Примици за акције и учешћа у капиталу       #DIV/0! #DIV/0!           

263 911300 Примици од финансијских деривата       #DIV/0! #DIV/0!           

264 911400 Примици од наплате датих зајмова 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00           

265 911500 Примици по основу орочених новчаних средстава       #DIV/0! #DIV/0!           

266 918000 

Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар 

јединица власти    

266=(267+268) 

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

267 918100 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама 

власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

268 918200 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

269 610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у     269=(270+276) 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00           

270 611000 Издаци за финансијску имовину     270=(271+272+273+274+275) 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00           

271 611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)       #DIV/0! #DIV/0!           

272 611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу       #DIV/0! #DIV/0!           

273 611300 Издаци за финансијске деривате       #DIV/0! #DIV/0!           
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274 611400 Издаци за дате зајмове 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00           

275 611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава       #DIV/0! #DIV/0!           

276 618000 

Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар 

јединица власти    

 276=(277+278) 

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

277 618100 Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти       #DIV/0! #DIV/0!           

278 618200 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским 

корисницима исте јединице власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

 
      

 
  

 
            

279   Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е     279=(280-287) -2.000 -2.000 -2.000 100,00 100,00           

280 920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а      280=(281+284) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

281 921000 Примици од задуживања    281=(282+283) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

282 921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)       #DIV/0! #DIV/0!           

283 921200 Примици од узетих зајмова       #DIV/0! #DIV/0!           

284 928000 
Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица 

власти 284=(285+286) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

285 928100 Примици од задуживања код других јединица власти       #DIV/0! #DIV/0!           

286 928200 
Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице 

власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

287 620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а   287=(288+294) 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00           

288 621000 Издаци за отплату дугова    288=(289+290+291+292+293) 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00           

289 621100 Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)       #DIV/0! #DIV/0!           

290 621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима       #DIV/0! #DIV/0!           

291 621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи       #DIV/0! #DIV/0!           

292 621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства       #DIV/0! #DIV/0!           

293 621900 Издаци за отплату осталих дугова 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00           

294 628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица 

власти 294=(295+296) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           
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295 628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти       #DIV/0! #DIV/0!           

296 628200 
Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте 

јединице власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

297   О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И     297=(298-307) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

298 930000 О с т а л и   п р и м и ц и       298=(299+304) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

299 931000 Остали примици    299=(300+301+302+303) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

300 931100 Примици по основу пореза на додату вриједност       #DIV/0! #DIV/0!           

301 931200 Примици по основу депозита и кауција       #DIV/0! #DIV/0!           

302 931300 Примици по основу аванса       #DIV/0! #DIV/0!           

303 931900 Остали примици       #DIV/0! #DIV/0!           

304 938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти    

304=(305+306) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

305 938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти       #DIV/0! #DIV/0!           

306 938200 
Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте 

јединице власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

307 630000 О с т а л и   и з д а ц и     307=(308+313) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

308 631000 Остали издаци     308=(309+310+311+312) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

309 631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност       #DIV/0! #DIV/0!           

310 631200 Издаци по основу депозита и кауција       #DIV/0! #DIV/0!           

311 631300 Издаци по основу аванса       #DIV/0! #DIV/0!           

312 631900 Остали издаци       #DIV/0! #DIV/0!           

313 638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

313=(314+315) 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!           

314 638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти       #DIV/0! #DIV/0!           

315 638200 
Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте 

јединице власти 
      #DIV/0! #DIV/0!           

316 **** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА     316       #DIV/0! #DIV/0!           
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2018. ГОДИНУ – ФУНКЦИОНАЛНА 

КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ  

                

 
Функц. 

код 
Функција 

Ребаланс за 

2017.  
Процјена 2017 

Буџет за 

2018 
              

 
1 2 3 4 5               

 
01 Опште јавне услуге 1.387.292 1.387.292 1.343.010               

 
02 Одбрана                     

 
03 Јавни ред и сигурност 119.100 119.100 116.000               

 
04 Економски послови 1.224.003 1.224.003 727.950               

 
05 Заштита животне средине 277.000 277.000 77.000               

 
06 Стамбени и заједнички послови 174.200 174.200 139.700               

 
07 Здравство 37.000 37.000 42.500               

 
08 Рекреација, култура и религија 461.300 461.300 486.390               

 
09 Образовање 176.100 176.100 185.500               

 
10 Социјална заштита 1.156.105 1.156.105 1.153.650               

 
        *               

 
  УКУПНО 5.012.100 5.012.100 4.271.700 
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5....................................................................       
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) чланa 33.став 2.  Закона о буџетском систему 

Републике Српске  („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14,103/15 и 15/16), члана 36 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној 18.12.2017.године, донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о извршењу   Буџета општине Рудо за 2018. годину 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин извршења  

Буџета општине Рудо за 2018. 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 Ребаланс 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 се у укупном 

износу од 4.416.200 КМ, од чега: 

-за утврђене намјене .......................4.396.200 КМ 

(текући и капитални расходи) 

           -за буџетску резерву.........................          20.000КМ 

 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, а 

сачињавају их: 

 -приходи који се дијеле између буџета 

Републике, буџета општине и градова и др.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 привреду, 

финансије,просторно уређење и инспекцијске послове 

контролишу прилив и одлив средстава према усвојеном 

ребалансу. 

 Наредбодавац и одговорна особа за извршење 

Буџета у цјелини је Начелник општине. 

 Кориштење средстава за капитална улагања 

вршиће се по Плану капиталних улагања за 2018.годину..

  

      

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 привреду,финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове 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 привреду и 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 привреду 

и  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 
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финансирају из тих средстава, а која нису укључена у 

општи фонд (01). 

 Фонд за посебне пројекте (05) користи се за 

евидентирање средстава намјењених посебним 

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,одговоран је буџетски корисник. За 

вјеродостојан унос исправа  у рачуноводствене систем и 

главну књигу одговара је одсјек за буџет.  

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, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове,  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. 

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 17. 

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 

-средства за обавезе према добављачима 

пренесене из предходних година 

-средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање 

-средства за остале обавезе 

 

Члан 18. 

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 19. 

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 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   12/17      20.12.2017.                                     Страна   

 

51 

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  Буџета  Општине обавезно 

се примјењују одредбе и планирани износи предвиђени 

овом Одлуком и Буџетом  Oпштине за 2018.годину. 

 

Члан 20. 

Правилнике, упутства и инструкције о 

спровођењу ове одлуке прописује Начелник општине. 

 

Члан 21. 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-022-76/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                 Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

6....................................................................       
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), члана 

89. тачка 4. Закона о шумама („Службени гласник РС“, 

број 75/08 и 29/09) и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број 4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

18.12.2017. године,  д о н и ј е л а    ј е 

 

 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД 

ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

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. 

 

II 

Планирани приход Буџета за 2018. годину по том 

основу износи 150.000 КМ. 

 

III 

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)  

...............................................................  15.000 КМ 

3. Санирање локалних путева из Плана капиталних 

инвестиција (конто 511200)  ......................... 125.000 КМ 

 

IV 

Степен и динамика реализације програма 

зависиће од остварених прилива по овом основу. 

 

V 

За намјенско трошење средстава одговоран је 

Начелник општине. 

 

VI 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве 

у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-77/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                 Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

7....................................................................       
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), члана 

195. тачка 3. Закона о водама („Службени гласник РС“, 

број 50/06, 92/09 и 121/12), члана 36. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 

8/17) Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 18.12.2017. године, д о н и ј е л а    ј е 

 

 

 

ПРОГРАМ 

кориштења средстава посебних намјена од 

Водних накнада за 2018. годину 

 

I 

На основу члана 188 Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, 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 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. 
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II 

Планирани износ ових средстава за 2018. годину 

износи 10.100 КМ. 

 

III 

У складу са чланом 195. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, 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 

-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 2018. годину,  напријед наведена 

средства биће утрошена за дјелимично или потпуно 

финансирање : 

-реализација пројеката у 2018. год.......10.100 КМ 

 

IV 

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. 

 

V 

Степен и динамика реализације програма 

зависиће од остварених прилива по овом основу. 

 

VI 

Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објаве у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-79/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                 Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

8....................................................................       
На основу члана  81. став 2. тачка (б) Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број 71/12) и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

18.12.2017. године, д о н о с и  

 

 

П Л А Н 

утрошка намјенских средстава за 2018. годину 

остварених по основу Закона о заштити од пожара 

 

I 

Средства прикупљена за реализацију посебних 

мјера заштите од пожара у складу са чланом 5. и 81. 

Закона о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“ број 71/12) распоређују се и 

искључиво служе за реализацију пројеката техничког 

опремања ватрогасних јединица општина или градова и 

изградњу објеката које користе ватрогасне јединице за 

своје активности и чување ватрогасне опреме 

(ватрогасни домови и спремишта).  

По овом основу за 2018. годину планиран је 

приход од 4.000 КМ. 

 

II 

Намјенска средства из тачке I овог плана, заједно 

са средствима пренешеним из 2017.године, планирају се 

користити у 2018. години за набавку уређаја за пуњење 

противпожарних апарата прахом. 

Уколико у току 2018.године не буде довољно 

средстава за куповину уређаја за пуњење 

противпожарних апарата прахом, средства предвиђена за 

ову намјену ће се акумулирати и пренијети у наредну 

годину.                     

III 

 Овај план објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

  

Број:01-022-80/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

9....................................................................       
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), 

чланова 16.и32. Закона о о јавним путевима („Службени 

гласник РС“, број 89/13), члана 36. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 

8/17) Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 18.12.2017. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма одржавања  улица, локалних и 

некатегорисаних путева на подручју општине Рудо у 

2018. години 
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I 

Усваја се Програм одржавања  улица, локалних и 

некатегорисаних путева на подручју општине Рудо у 

2018. години. 

 

II 

Саставни дио ове одлуке је Програм одржавања  

улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју 

општине Рудо у 2018. години 

 

III 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве 

у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-81/17    

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                 Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

 
 

ПРОГРАМ 

 

одржавања  улица, локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Рудо у 2018. години 

 

I - УВОД 

 Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове је надлежни орган 

јединице локалне  самоуправе за управљање и 

повјеравање послова грађења, реконструкције, 

одржавања и заштите локалних путева, улица у насељу и 

путних објеката на њима. 

 Одржавање и заштита јавних путева спроводи се 

у складу са прописима о јавним путевима, уређењу 

простора и грађењу, безбједности саобраћаја на 

путевима, заштити животне средине, правилником о 

одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и 

путних објеката, стандардима, техничким условима, 

спецификацијом и нормама којима се уређују питања 

одржавања и заштите јавних путева. Законом о јавним 

путевима („Службени гласник Републике Српске“,број: 

89/13), Правилником о одржавању јавних путева и 

објеката („Службени гласник Републике Српске“ број: 

23/05) и  Одлуком о разврставању   путева на подручју 

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

5/12) дефинисано је одржавање јавних путева и објеката, 

обављање сталног надзора над стањем јавних путева и 

објеката, начин и услови обављања надзорне службе као 

и услови које мора да испуњава извођач који се бави 

одржавањем и заштитом јавних путева и објеката.  

 Наведеним прописима дефинисано је одржавање 

јавних путева извођењем радова редовног и ванредног 

одржавања путева и објеката којима се континуирано  

обезбјеђује саобраћај и  чува употребна  вриједност пута. 

Одржавање обухвата радове на: коловозу, банкинама, 

косинама насипа, косинама усјека и засјека, трупу пута, 

облогама, обложним и потпорним зидовима, објектима за 

одводњавање, пропустима, мостовима, тунелима, 

галеријама, саобраћајној сигнализацији и путној опреми, 

као и радове у путном појасу.  

 Такође је прописано да се локални путеви морају 

одржавати у таквом стању  које омогућава вршење 

трајног, безбједног и несметаног саобраћаја за које су 

путеви намјењени као и одржавање путева и путних 

објеката у зимским условима.  

 Обим, врста, вриједност и динамика извођења 

радова на одржавању јавних путева утврђују се у складу 

са планираним буџетским средствима и Програмом 

санације и одржавања локалних путева који усваја 

Скупштина општине Рудо.   

 Приоритет у изградњи, реконструкцији и 

одржавању путева одређује се искључиво према 

категоризацији и важности путног правца (Одлука о 

локалним и некатегорисаним путевима на општини 

Рудо), као и општем стању путног правца како би исти 

задовољио прописане услове за одвијање саобраћаја.  

 Путну мрежу коју одржава Општина Рудо чине :  

- локални путеви, 

- некатегорисани путеви и 

- улице у насељу. 

  

II- ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА 

 Материјали који се употребљавају за одржавање 

јавних путева морају у цјелости одговарати важећим 

техничким прописима и стандардима, односно за 

одржавање асфалтних коловоза морају се употребљавати 

материјали од којих су изграђени коловози а за оправку 

оштећених дијелова шљунчаног, туцаничког, 

макадамског или земљаног коловоза употребљавају се 

туцаник, камена ситнеж, шљунак и камена дробина. 

Шљунак мора одговарати техничким прописима  и 

стандардима, а камена  дробина мора да садржи камени 

материјал различитих величина зрна, са максималном 

величином зрна до 60 мм и глиновитих примјеса до 5%.  

Гдје је год то могуће треба предвидјети и користити 

материјале из локалних позајмишта, уколико својим 

квалитетом и саставом одговарају прописаној намјени.  

 Неопходно је одржавати објекте за одвођење 

површинских вода (канали, пропусти) односно мора се 

обезбједити нормално прихватање истих и одвођење до 

реципијената као и редовно кошење траве и уклањање 

растиња у заштитном појасу пута до 1 м од ивице 

коловоза. Објекти на путевима морају се одржавати како 

би се обезбједило нормално и безбједно одвијање 

саобраћаја на путу.   

 Извођачи радова на одржавању путева биће 

изабрани путем јавног тендера са којима ће Начелник 

општине склопити посебно уговор у складу са овом 

одлуком и другим законском прописима.  

 

III ОДРЖАВАЊЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Саобраћајна сигнализација (хоризонтална и 

вертикална) и опрема пута мора бити уочљива и 

функционална. 

Радови на одржавању вертикалне саобраћајне 

сигнализације обухватају : 

- постављање знакова који недостају на путевима, 

- замјену дотрајалих и порушених знакова, 

- постављање одговарајућих знакова у случају 

било каквих промјена на путу. 
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Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне 

сигнализације подразумијевају одржавање уздужних, 

попречних, те осталих ознака на коловозу, 

Сви радови на одржавању како вертикалне тако 

и хоризонталне саобраћајне сигнализације врше се у 

складу са указаним потребама и средствима предвиђеним 

буџетом Општине Рудо за 2018. годину, а на приједлог 

Савјета за безбједност саобраћаја, скупштинског тијела 

формираног за ову област, односно Комисије за  анализу 

постојећег стања  вертикалне и  хоризонталне 

сигнализације. 

 За одржавање хоризонталне и вертикалне 

саобраћајне сигнализације планирана су средства у 

износу од 2.000 КМ и иста подразумјевају  набавку и 

уградњу саобраћајних знакова и поцинчаних стубова и  

исцртавање хоризонталне  сигнализације. 

 

IV- ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ  

 Зимски период одржавања путева траје од 15. 

новембра текуће до 15. марта наредне године, а под 

одржавањем се подразумјева: 

- уклањање снијега са коловоза и путних 

објеката и неутралисање поледице на истом, 

- спречавање стварања поледице на коловозу 

и тротоарима, 

- посипање залеђених и засњежених коловоза 

абразивним и другим материјалима. 

 Чишћење улица у граду вршиће Добровољно 

ватрогасно друштво Рудо а  локалних и некатегорисаних  

путева  правно лице или предузетник  који је изабран у 

складу са Законом о јавним набавкама.   

  Ручно уклањање  снијега и леда са тротоара, 

стаза, степеништа, Трга  слободе, јавних паркинга и 

посипање улица  сољу одговорно је правно лице којем је 

повјерено  вршење послова одржавања јавних  зелених 

површина.  

   

 Посипање улица   сољу  вршиће се  према 

следећем приоритету: 

- Улица Ђ.Д.Д.Михаиловића, 

- Соколовића улица, 

- Бакаревића улица, 

- Улица вожда  карађорђа Петровића, 

- Прилазни пут, 

- Улица Милоша Обилића 

- Улица цара Душана, 

- Дио улице  краља Петра И ослободиоца 

-  Улица  палих српских бораца,  

- Улица Милоша Видаковића, а друге улице  

посипаће се по  захтјеву  овлаштеног  

органа. 

 

 Извођач радова зимског одржавања путева 

обавезан је започети са чишћењем снијега прије него што 

се накупи 7 цм снијега на коловозу и прије него што се 

снијег сабије или угази. У случају сусњежице, ледене 

кише и настанка поледице извођач на радовима 

одржавања путева мора одмах реаговати са 

одговарајућим начином посипања и отклањања леда.  

 

 Зимско одржавање путева одвија се по доле 

наведеним приоритетима одржавања путних праваца и 

то: 

 

 Улице и путеви првог реда:  

Улица Драже Михајловића, Улица вожда Карађорђа 

Петровића, Улица светосавска, Улица крагујевачка, 

Улица краља Петра I ослободиоца, Улица проте Славка 

Поповића, Улица палих српских бораца, Улица цара 

Душана, Улица Милоша Обилића, Улица Милоша 

Видаковића, Улица  видовданска, Улица романијска, 

Улица 12. јули, Индустријска, локални путни правац 

Миоче – Мокронози – Прибој, локални путни правац 

Рудо – Ресићи – Николићи, локални путни правац Рудо – 

Старо Рудо (до центра МЗ), локални путни правац Јелићи 

– Трнавци ( до гробља Трнавци), локални путни правац 

Штрпца - Анџићи (гробље) - Околишта, путни правац 

Омарине – Пријеворац и Бијело Брдо – Црква.  

 

 Улице и путеви другог реда: 

 

Све остале улице у градском и приградском насељу Рудо, 

путни правац Росуље-резервоар Зова-II, Стадион - 

Пребидоли, Росуље - Пребидоли, Обрвена- Дуговјеч -

Гаочићи- Паштан Брдо, Сетихово - Гривин, Стрмица - 

Стргачина, Старо Рудо- Златари, Старо Рудо- Дорићи, 

Гојава - Пребидоли- Горњи Цикоти, Гојава – Цикотско 

Поље, Гојава- Гојавско гробље- Перишићи, Кула - 

Цикотско Поље, Кула- Јаглине, Кула-Митровићи (500 

метара), Трнавци -  Оскоруша (школа), Увац-(регионални 

пут код куће Станишића)-Књегиња-Лучићи-Крстовићи, 

Миоче (качара – Станковићи до раскршћа-кућа 

С.Мршевића), Увац- висећи мост- локални пут 

Мокронози, Мокронози (школа- Сјајна громила до 

раскршћа), Мокронози граница - Поповићи, Увац 

(насеље Расадник), Штрпца - Бјелушине, Штрпца - 

Марића Лука- жељезничка  станица, Околишта –-Бован 

(Ћуповићи), Околишта - Ћировићи- Лаловићи- 

Околишта, Зминица- Зубач, Пријеворац - Цвркоти- 

Ђуровићи, Цвркоте-Божовићи-Раковићи, Бијело Брдо- 

Дивљака, Црква- Бијело Брдо- Јањићи (гробље), Кепићи - 

гробље Микавице, Микавице- Арсићи, Будимлија - 

Видаковићи, Будимлија – Анђићи, Даниловићи-

Ђукановићи-Милановићи-Даниловићи. 

 

 Путеви трећег реда: 

Сви остали путни правци на општини Рудо који служе у 

сврху прилаза за најмање пет домаћинстава.  

 

  Путеви четвртог реда:  

 

Сви остали и појединачни путни правци који служе у 

сврху прилаза до објеката за становање. 

 За зимско одржавање путних праваца првог и 

другог реда приоритета задужен  је извођач  одабран у 

складу са Законом  о јавним набавкама. Уговор  са 

изабраним извођачем потписује се на период од 01.01. - 

31.12. текуће године. За путне правце трећег и четвртог  

реда приоритета, стараће се мјештани – грађани и остали 

субјекти који исте користе уз помоћ општинског штаба 

цивилне заштите (помоћ у гориву, механизацији и сл.). 
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V- ЉЕТНО ОДРЖАВАЊЕ   

 Радови на љетњем  одржавању улица, локалних 

и некатегорисаних путева вршиће се у прољетњем и у 

јесењем периоду, а по потреби интезивно и стално.  

 Љетни радови пре свега обухватају: 

- уклањање растиња и траве у заштитном 

појасу пута 1 м од ивице коловоза, 

- прочишћавање и одржавање канала и 

пропуста, 

- санација (крпљење) ударних рупа на 

асфалтном коловозу, 

- застирање (насипање) макадамске подлоге 

са машинским извлачењем или са ручним 

равњањем, 

- одржавање путне сигнализације. 

Средства за љетно одржавање путева у 2018. 

години биће распоређена на одржавање локалних и 

некатегорисаних путева ( асфалтних и макадамских).  

Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове, као надлежни орган 

јединице локалне самоуправе на основу захтјева МЗ, 

извршиће обилазак путева,   сачинити приједлог 

потребних количина  за насипање макадамских путева и 

приоритете. 

 Приликом одабира путева који ће се санирати,   

предност ће имати они захтјеви у којима  је обезбјеђено  

финансијско учешће грађана. 

 У 2018. години радиће се санација ударних рупа 

на асфалтираним  дијеловима улица и локалних путева, 

проширивање, насипање и равнање  некатегорисаних  

макадамских путева. 

 За одржавање улица, локалних и 

некатегорисаних путева  стараће се искључиво одабрани 

извођач, а одржавање осталих путних праваца вршиће 

грађани и други који исте користе. Локална управа ће 

пружити помоћ у гориву, материјалу, механизацији и сл. 

 

VI- РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 Према буџету општине Рудо за 2018. годину 

планирана  су следећа средства и то: 

1.   за одржавање локалних и некатегорисаних путева у 

зимском периоду предвиђена су средства у износу од 

........................................................................ 10.000,00 КМ 

2.  за одржавање улица, локалних и некатегорисаних 

путева и саобраћајне  сигнализације предвиђена су 

средства у износу од ................................... 15.000,00 КМ                                                                                    

               Укупно : 25.000, 00 КМ 

 

 

 Уколико у току године, због елементарних 

непогода, дође до знатних оштећења путева, неопходно 

је у буџету (уколико остварење буде позитивно)  

обезбиједити додатна средства за санацију истих.  

 Општински штаб цивилне заштите као и остали 

који у склопу своје дјелатности обављају неку дужност  у 

вези са овим Програмом дужни су поступати по истом.                                               

       

          ПРЕДСЈЕДНИК  

 Скупштине општине Рудо 

                                             Дробњаковић Саша, дипл.ецц. 

 

10..................................................................       
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 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

18.12.2017. године, д о н и ј е л а   ј е 

 

 

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 2018. годину 

 

I 

Овим Програмом се регулише кориштење 

средстава које општина Рудо остварује у 2018. години по 

основу Закона о накнадама за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне енергије, у 

укупно планираном износу од 1.100.000 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 

            2018. години, 70% од  укупно планираних 

средстава. 

 

II 

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. 

 

III 

Остала средства  ће се користити за 

финансирање буџетских расхода који су садржани у 

Табели број 1, која је саставни дио овог Програма. 

 

IV 

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 2018.години. 

 

V 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-78/17                   

Датум: 18. децембар 2017.године                                     

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 
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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 2018. годину 

 

Ред 

број 

Н А М Ј Е Н А % 

учешће 

    И З Н О С Н А П О М Е Н А 

I Изградња примарних  

Инфраструктурних објеката 30% 330.000 

План капиталних 

инвестиција за 2018. 

год. 

II За остале сврхе-подстицај развоја 

пољопривредне производње и 

финансирање следећих буџетских 

расхода: 

70% 770.000 

Програм кориштења 

средстава 

1. Подстицај пољопривредне 

производње 

 
180.000 

 

2. Трошкови јавне расвјете  28.000  

3. Студенске стипендије  85.000  

4. Набавка лож уља  12.000  

5. Издвај.за социјалну зашт.  184.540  

6. Издвајања за удружења  80.000  

7. Матер.трошкови СШЦ  65.500  

8. Матер.трошк.Библиотеке  13.260  

9. Матер.трошк.ОШ Рудо  10.000  

10. Матер.трошк.ОШ Штрпци  10.000  

11. Текуће помоћи избјеглим и 

расељеним лицима 

 
9.000 

 

12. Здравствена зашт. живот.  2.000  

13. Расходи по основу утрошка воде на 

јавним површинама 

 
200 

 

14. Матер.трош.Дом здравља  40.500  

15. Чишћење јав. површина  40.000  

16. Услуге дератизације и кафилерије  10.000  

     

 Укупно(I+II) 100% 1.100.000  

                                                                                         

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

                                Скупштине општине Рудо 

                                            Саша Дробњаковић,дипл.ецц. 

 

 

 

11..................................................................       
На основу члана 348. став (3) тачка д) Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став 

(2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи  ( „Службени 

гласник Републике Српске'', број 97/16)  и члана 36. став 

(2) тачка 2) Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  18.12.2017. године, 

доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о продаји земљишта непосредном погодбом 

ради обликовања грађевинске парцеле 

 

 

Члан 1. 

  Општина Рудо ради обликовања грађевинске 

парцеле продаје путем непосредне погодбе Бујишић 

Бојану из Прибоја земљиште означено са к.ч.број 243/11, 

звано бивша жељезничка пруга, површине 49 м
2
, уписанo 

у Лист непокретности број 494 КО Штрпци (нови 

премјер) а што одговара парцели означеној са к.ч.број 

2497/11, звано жељезничка пруга, уписано у 

Земљишнокњижни уложак број 94 КО Штрпци (стари 

премјер). 

 

Члан 2. 

Земљиште из члана 1. ове одлуке продаје се по 

тржишној цијени која износи 27,50 КМ / м
2
, што за 

укупну површину земљишта износи  1.347,50 КМ. 
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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 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-84/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                 Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

12..................................................................       
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17) и члана 

51. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 6/17),  Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 18.12.2017. године, д о н 

и  ј е л а  је: 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  утврђивању листе стручњака са 

које ће се именовати чланови Комисије за избор 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о утврђивању листе стручњака са које 

ће се именовати чланови Комисије за избор („ Службени 

гласник општине Рудо“  број: 10/16) у члану 1. у став 1. 

Стручњак под редним бројем 8. „Суботић 

Саво,дипл.вет.“  брише се са листе. 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-88/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                 Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

13..................................................................       
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17) и члана 

51. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 6/17),  Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 18.12.2017. године, д о н 

и  ј е л а  је: 

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу члана Комисије за повратак избјеглог и 

расељеног становништва 

 

 

 

Члан 1. 

 Суботић Саво из Рудог, разрјешава се чланства у 

Комисији за повратак избјеглог и расељеног 

становништва због подношења оставке. 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-86/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                 Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

14..................................................................       
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17) и члана 

51. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 6/17),  Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 18.12.2017. године, д о н 

и  ј е л а  је: 

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу члана Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу 

 

 

Члан 1. 

 Суботић Саво из Рудог, разрјешава се чланства у 

Одбору за регионалну и међународну сарадњу, због 

подношења оставке. 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-87/17 

Датум: 18. децембар 2017.године                                     
                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                 Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 
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  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1.................................................................... 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК – 

Бр.02-053-16/17 

Дана:15.12.2017.године 

 

                      На основу члана 13.Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 

обавеза (Службени гласник Републике Српске бр.45/16 ) , 

Начелник општине доноси : 

 

 

У П У Т С Т В О 

о организовању пописа 

 

1.Овим упутством прецизира се метода  вршења  пописа, 

састав пописних комисија и активности и задужења 

руководства општине и  пописних комисија око 

припреме,извршења и усвајања пописа имовине и 

обавеза општине Рудо. 

 

2.Метода којом ће се вршити попис је “попис на 

одређени дан”.Ова метода подразумјева попис започет и 

окончан на дан пописа као и попис који започиње 

најраније десет радних  дана прије дана на који се 

утврђује стварно стање имовине и обавеза одн. који се 

завршава најкасније десет радних дана након тог дана.  

 

3.Начелник општине  образује двије пописне комисије: 

- Комисију за попис непокретних ствари у власништву 

општине Рудо и 

- Комисију за попис основних средстава , ситног 

инвентара, новчаних средстава , потраживања и обавеза 

Општинске управе Рудо. 

У комисију за попис не могу бити именована лица која 

рукују имовином, одн.која су материјално задужена том 

имовином, лица која су овлашћена да одлучују о 

набавци, утрошку, продаји, плаћању и другим 

поступцима на основу којих долази до повећања или 

смањења стања имовине и обавеза у току периода, 

њихови непосредни руководиоци , као ни лица која воде 

евиденцију  о промјенама на имовини и обавезама које су 

предмет пописа. 

 

4.Начелници одјељењаОпштинске управе Рудо дужни су: 

- до дана  одређеног за почетак пописа  извршити 

неопходне припремне радње ради лакшег, бржег и 

правилнијег пописа, 

-створити услове за неометан физички  приступ свим 

количинама и врстама имовине  која се пописује, 

-извршити провјеру и уколико је неопходно поновно 

означавање (прописаним ознакама)  предмета пописа, 

-извршити означавање туђе имовине (уколико постоји) 

на мјесту гдје се врши попис, 

-извршити провјеру , ажурирање, сортирање 

документације, 

-извршити ажурирање пословних књига и евиденција 

(књижења са31.12.2017.године), 

-сарађивати са члановима комисије за попис. 

 

5.Пописне комисије дужне су : 

-донијети планове рада са роковима и описом свих 

активности у вези с пописом за који је  комисија 

задужена , 

-прије почетка пописа извршити провјере на локацијама 

гдје ће се вршити попис, 

-прибавити пописне листе , номенклатуре средстава која 

се пописују , спискове имовине у власништву општине, 

инвентурне бројеве и сл., 

-послије припрема извршити натурални попис (бројањем 

или на др.начин), 

-имовину , која на дан пописа није затечена  у посједу,, 

унијети  у посебне листе  на основу вјеродостојне 

књиговодствене документације (реверс, задужење и сл.), 

-уколико се туђа имовина затекне у посједу ,пописати је 

у посебне пописне листе, 

-послије извршеног натуралног пописа све пописне листе 

доставити  Начелнику општине на овјеру , 

-након ове овјере у пописне листе започети унос 

количина имовине,преузетих из одговарајућих 

књиговодствених евиденција, 

-утврдити количинске разлике између књиговодственог и  

стварног стања имовине, 

-извршити унос цијена по јединици мјере пописане 

имовине, 

-извршити утврђивање вриједмносних разлика између 

књиговодственог и стварног стања пописане имовине и 

обавеза, 

-утврдити узроке инвентурних разлика са посебним 

освртом на објективне одн.субјективне околности тих 

узрока, 

-сачинити извјештај о појединачном попису са 

приједлозима  Начелнику општине за усвајање 

извјештаја о попису и доношења одлуке о усвајању 

извјештаја и књижењу инвентурних разлика. 

 

6.Рокови 

 Физички попис може отпочети  најраније десет радних 

дана прије истека текуће године (31.12.) а мора бити 

завршен најкасније у року од десет радних  дана послије  

наведеног датума осим  готовине и готовинских 

еквивалената , који се у правилу пописују на дан 

31.12.текуће године. 

 

За унос књиговодствених података у пописне листе , 

утврђивање инвентурних разлика и узрока тих разлика , 

предлагање за књижење инвертурних разлика и израда 

извјештаја о извршеном попису одређује се рок 

најкасније до 31.јануара наредне године. 

 

7.Извјештај 

Након закључивања и овјере пописних листа, комисије за 

попис ,приступају изради писмених извјештаја о 

извршеном попису  који треба да садрже: 

-податке о датуму почетка и завршетка пописа , 

-податке о професионалној и стручној квалификацији 

лица ангажованих на попису, 
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-упоредни преглед стварног и књиговодственог стања 

пописане имовине и обавеза, 

-преглед количинских и вриједносних разлика између 

стварног и књиговодственог стања , 

-преглед књиговодствених вриједности имовине и 

обавеза чија стварна стања на дан пописа нису утврђена 

са одговарајућим образложењима, 

-примједбе и објашњења о утврђеним разликама лица 

која рукују имовином, одн.која су задужена 

материјалним и новчаним вриједностима  и 

-примједбе и приједлоге комисија за попис. 

 

Извјештаје о попису, комисија су дужне да сачине 

најкасније мјесец дана прије рока  за припрему , израду и 

презентацију финансијских извјештаја , односно 

најкасније до 31.јануара наредне године. 

Извјештаји пописних комисија , заједно са пописним 

листама , препорукама за начин књижења вишкова и 

мањкова и свим другим материјалима насталим у току 

процеса пописа, достављају се Начелнику општине  на 

разматрање и усвајање. 

Начелник општине, у присуству предсједника комисија 

за попис и лица која воде пословне књиге и састављају 

финансијске извјештаје, разматра извјештај. 

Након разматрања извјештаја, Начелник општине доноси 

одлуку о усвајању пописа ,која се доставља  

књиговодственој служби  са упутством  о начину 

књижења инвентурних разлика. 

 

8.Усклађивање књиговодственог стања са стварним 

стањем, представља последњу фазу процеса пописа , која 

се одвија у књиговодственој служби. 

 

9.Ово упутство објавити у “Службеном гласнику 

општине Рудо”. 

 

ДОСТАВИТИ                                                                                

1.начелницима одјељења        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

2.пописним комисијама          Рато Рајак, дипл.инг.арх. с.р 

3.рачуновоству                                                                                          

4.а/а 

2.................................................................... 
 На основу чл. 59. став 1.тч.12. и чл. 82.став 3. 

Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр. 97/16), разматрајући захтјев  ЈУ 

Центар за социјални рад Рудо, бр.01-530-631-1/17 од 

17.11.2017.године , Начелник општине Рудо, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о 

измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ 

Центар за социјални рад   Рудо 

 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 

допунама  Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈУ Центар за социјални 

рад  Рудо , бр.01-530-631/17 од 15.11.2017.године. 

II 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:  02-023-3/17                                                     
Датум:17.11.2017 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
3.................................................................... 

На основу чл.59.тч.5.и   82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.97/16 ), а по захтјеву Ватрогасног друштва 

Рудо , бр.273/17 од 15.12.2017.године, Начелник општине 

Рудо д о н о с и : 

 

О  Д   Л   У   К   У 

 

 

I 

Општина Рудо ће подржати реализацију пројекта 

техничког опремања Ватрогасног друштва Рудо у 2018-ој 

години. 

 

II 

Подршка општине Рудо реализоваће се 

суфинансирањем набавке тешког навалног ватрогасног  

возила , у износу који се утврди планом капиталних 

инвестиција за 2018-у годину. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана, од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број: 02-323-28/17                                                   
Датум:18.12.2017 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
4.................................................................... 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

БР.02-020-55/17 

ДАНА: 04.12.2017.године 

 

            На основу чл. 59.став 1.алинеја 5.  и  82.став 

3.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр. 97/16) и члана 5. Одлуке о 

приступању изради Стратегије развоја општине Рудо 

(Службени гласник општине Рудо, бр.8/17), Начелник 

општине Рудо  д о н о с и : 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Радне групе за сектор  

 економског развоја 

 

1. Образује се Радна група за сектор економског развоја 

општине Рудо ( у даљем тексту: Радна група) , у саставу: 

-Гордана Чолић, координатор 

-Вера Фуртула,члан 

-Мирко Мијушковић, члан 

-Предраг Кастратовић,  члан 
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-Јелена Кузмановић-Шалипур, члан 

-Борис  Станишић, члан 

-Митар Видаковић, члан 

- Радојко Милановић, члан 

-Саво Суботић, члан и  

-Миленко Фуртула,члан. 

 

2. Улога и одговорност Радне групе, у оквиру процеса 

израде Стратегије развоја општине Рудо, је да носи 

свеукупан процес израде секторских планова. 

Активности Радне групе одвијаће се у оквиру радионица 

на којима се врши : извођење СWОТ анализе у датом 

сектору и секторско фокусирање , дефинисање 

секторских циљева , програма, пројеката и мјера у 

оквиру датог секторског плана , припреме пројектних 

идеја , избор приоритета у овом сектору, дефинисање 

индикатора за праћење остваривања циљева и 

имплементације датих секторских планова. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

ДОСТАВЉЕНО :                                                                             

 1.Члановима р.групе             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                     

 2. а/а                                      Рато Рајак, дипл.инг.арх. с.р                                                            

5.................................................................... 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

БР.02-020-56/17 

ДАНА: 04.12.2017.године 

 

            На основу чл. 59.став 1.алинеја 5.  и  82.став 

3.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр. 97/16) и члана 5. Одлуке о 

приступању изради Стратегије развоја општине Рудо 

(Службени гласник општине Рудо, бр.8/17), Начелник 

општине Рудо  д о н о с и : 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Радне групе за сектор  

заштите животне средине 

 

1.Образује се Радна група за сектор заштите животне 

средине општине Рудо ( у даљем тексту: Радна група),  

у саставу: 

-Јован Савић -координатор 

-Биљана Токовић,члан 

-Радојко Брадоњић, члан 

-Бранкица Бјелић, члан 

-Марко Пјевчевић, члан 

-Душица Суботић, члан 

-Милун Топаловић ,члан , 

-Невенка Гајић,члан и 

-Строил Емина,члан. 

 

2. Улога и одговорност Радне групе, у оквиру процеса 

израде Стратегије развоја општине Рудо, је да носи 

свеукупан процес израде секторских планова. 

Активности Радне групе одвијаће се у оквиру радионица 

на којима се врши : извођење СWОТ анализе у датом 

сектору и секторско фокусирање , дефинисање 

секторских циљева , програма, пројеката и мјера у 

оквиру датог секторског плана , припреме пројектних 

идеја , избор приоритета у овом сектору, дефинисање 

индикатора за праћење остваривања циљева и 

имплементације датих секторских планова. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

ДОСТАВЉЕНО :                                                                             

 1.Члановима р.групе            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                     

 2. а/а          Рато Рајак, дипл.инг.арх. с.р 

6.................................................................... 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

БР.02-020-57/17 

ДАНА: 04.12.2017.године 

 

            На основу чл. 59.став 1.алинеја 5.  и  82.став 

3.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр. 97/16) и члана 5. Одлуке о 

приступању изради Стратегије развоја општине Рудо 

(Службени гласник општине Рудо, бр.8/17), Начелник 

општине Рудо  д о н о с и : 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Радне групе за сектор   

друштвеног развоја 

 

1. Образује се Радна група за сектор друштвеног развоја 

општине Рудо ( у даљем тексту: Радна група) , у саставу: 

-Драган Јовановић,координатор 

-Јелена Кузмановић-Шалипур, члан 

-Предраг Остојић, члан 

-Драшко Спасојевић, члан 

-Владимир Брадоњић, члан 

-Наташа Тодоровић-Барбарез,члан 

-Драгана Миличић, члан 

-Вера др.Рајак, члан 

-Славица Сташевић, члан 

-Младен Рађен,члан и  

-Сузана Васић,члан. 

 

2. Улога и одговорност Радне групе, у оквиру процеса 

израде Стратегије развоја општине Рудо, је да носи 

свеукупан процес израде секторских планова. 

Активности Радне групе одвијаће се у оквиру радионица 

на којима се врши : извођење СWОТ анализе у датом 

сектору и секторско фокусирање , дефинисање 

секторских циљева , програма, пројеката и мјера у 

оквиру датог секторског плана , припреме пројектних 

идеја , избор приоритета у овом сектору, дефинисање 

индикатора за праћење остваривања циљева и 

имплементације датих секторских планова. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

ДОСТАВЉЕНО :                                                                            

1.Члановима р.групе           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 2. а/а                                  Рато Рајак, дипл.инг.арх. с.р. 

7.................................................................... 
На основу члана 59. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:  97/16), разматрајући захтјев за помоћ  

Терзић Ђорђа из Стргача а на предлог Комисије за 

утврђивање узрока настале штете и процјену њене 

вриједности , Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

 

I 

 Терзић Ђорђу из Стргача , ОДОБРАВАЈУ СЕ 

новчана средства, у износу од  250,00 КМ на име помоћи  

за  набавку 300 м водоводног кабла које је оштећено 

услед клизишта.  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

појединцима за елементарне непогоде -416-126“, 

уплатити на рачунТерзић Ђорђа,   бр.562 1008006349987 

НЛБ банка. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-190/17   

Датум:06.11.2017 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
8.................................................................... 

На основу члана 59.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.97/16) , разматрајући захтјев за новчану помоћ 

Полицијске станице Рудо,бр.22-3/01-20-4/17 од 

10.11.2017.године, Начелник општине  Рудо д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

Полицијској станици Рудо ,  ОДОБРАВАЈУ СЕ 

новчана средства , у износу од 600,00 КМ  на име помоћи 

за организацију свечаног отварања новог објекта-зграде 

ове полицијске станице.  

 

II 

Наведена средства ,  из средстава Буџета 

општине Рудо,  са позиције                “ остале  текуће 

помоћи (416-129)“,  уплатити на рачун хотела „Цомсар“ 

Рудо, бр.562-006-81260444-45 НЛБ банка. 

 

III 

          За спровођење ове одлуке , задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

                                                          

Број: 02-40-223/17                                                          
Датум:10.11.2017 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

1. Одлука о подстицајима у пољопривреди за 2018.годину,       1/1 

2. Одлука о додјели новчане помоћи родитељима за новорођену дјецу,     2/5 

3. Програм рада Скупштине општине Рудо за 2018. годину,       3/6 

4. Одлука о усвајању буџета општине Рудо за 2018. годину,       4/9 

5. Одлука о извршењу буџета општине Рудо за 2018.годину,       5/49 

6. Програм коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  за 2018.годину,  6/51 

7. Програм коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2018.годину,   7/51 

8. План  утрошка намјенских средстава за 2018.г. остварених по основу Закона о заштити од пожара,  8/52 

9. Програм одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Рудо у 2018.г,  9/52 

10. Програм о  коришћењу средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење  

природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018.год,     10/55 

11. Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом ради обликовања грађевинске парцеле,   11/56 

12. Одлука о измјени Одлуке о именовању листе стручњака са које се именују чланови комисије за избор, 12/57 

13. Одлука о разрјешењу члана Комисије за повратак избјеглог и расељеног становништва,   13/57 

14. Одлука о разрјешењу члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу,     14/57 

 

 

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1. Упуство о организовању пописа          1/58 

2. Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

  организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ Центар за социјални рад   Рудо    2/59 

3. Одлука             3/59 

4. Рјешење о именовању Радне групе за сектор економског развоја      4/59 

5. Рјешење о именовању радне групе за сектор заштите животне средине     5/60 

6. Рјешење о именовању радне групе за сектор друштвеног развоја      6/60 

7. Одлука о додјели новчане помоћи         7/60 

8. Одлука о додјели новчане помоћи        ` 8/61 


