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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXII Рудо, 31. децембар  2018. године Број 13 

 

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 

27.12.2018.године,  д о н о с и       

 

 

О Д Л У К У 

о подстицајима за развој пољопривредне  

производње у 2019. 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. 

Подстицајна средства биће планирана буџетом 

општине Рудо за сваку календарску годину сразмјерно 

плану прилива средстава у буџету и плану стварних 

потреба за пласман истих. 

Предвиђена подстицајна средства за развој 

пољопривредне производње у 2019. години износе 

200.000  КМ  и  биће обезбјеђена планом буџета за 2019. 

годину, а корисници ће остваривати  кроз: 

-Подршку сточарској производњи ................. 105.000  КМ 

-Подршка биљној производњи...........................90.000  КМ 

-За  основна средства и опрему у  

  пољопривреди......................................................4.000  КМ 

-Подршка за учествовање на  

  пољопривредним сајмовима ..............................1.000  КМ  

 Уколико због недостатка средстава не буду 

подстицајна средства исплаћена у текућој години , иста 

ће се исплатити у наредној години. 

 

Члан 3. 

У оквиру подршке рaзвоју сточарске и биљне 

производње корисник остварује право на новчане 

подстицаје: 

(А) За сточарску производњу и пчеларство105.000 КМ 

-за  узгој – набавку приплодних јуница........15.000 КМ 

-за набавку музних грла крава..........................4.000 КМ 

-за природно или вјештачко осјемењавање 

крава..................................................................10.000 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.....21.000  КМ 

-за набавку пилића кока носиља или кока 

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

 -за узгој и држање пчела .................................3.000 КМ 

 

(Б) За биљну производњу у ратарству и 

воћарству.............................................................90.000  КМ 

-за производњу стрних и озимих жита  

 ароматичног и љековитог биља,  

стакленичкаи пластеничка производња ....16.000  КМ  

-за заснивање  засада јагодичастог,  

бобичастог, јабучастог  и коштуничавог 

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

-премију за произведено и предатојагодичасто 

 и бобичасто воће,шљиву и јабуку..............72.500 КМ 

 

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

пољопривреди......................................................4.000  КМ 

-за набавку  нове пољопривредне  

механизације, машина и опреме................. 4.000   КМ 

 

(Д) Подршка за учествовање на  пољопривредним 

сајмовима...............................................................1.000 КМ 

 

Члан 4. 

Право на новчани подстицај остварују 

корисници који имају пребивалиште односно сједиште на 

подручју општине Рудо. 

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. 

Подстицаји и премије наведени у члану 3. 

остварују се на основу документације и рачуна насталих 

у текућој години за коју је донесена одлука. 
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Члан 5. 

Рокови за подношење захтјева за све врсте 

подстицаја су 31.12.2019.год изузев за подстицаје из 

члана 22. став 1. алинеја 1.и 5. гдје се захтјеви подносе 

најкасније до 31.07.2018. 

Рачуни настали у периоду од 25. 12. до 31.12. 

2018. преносе се у наредну годину. 

 

Члан 6. 

 Приспјеле захтјеве за подстицај обрађује 

надлежни референт Општинске административне службе 

и у складу са овом одлуком доноси рјешење о 

остваривању права на новчане подстицаје. 

 Начелник општине именује комисију за 

утврђивање чињеничног стања у сточарству и за засијане 

површине. 

 Накнаде за стручна лица и лица у саставу 

комисије, која нису запослена у Општинској 

административној служби, исплатиће се по одлуци о 

накнадама члановима скупштинских радних тијела. 

 

Члан 7. 

Захтјеви за остваривање права на новчане 

подстицаје за развој пољопривреде подносе се у шалтер 

сали општине Рудо, а исти требају да садрже следеће 

податке: 

- име и презиме корисника , адреса становања, 

број телефона, јединствени матични број грађана 

ЈМБГ,  број текућег рачуна и назив банке код 

које је отворен рачун, 

- врсту подстицаја за који се захтјев подноси, 

- потребну документацију – доказе прописане 

овом одлуком за ону врсту подстицаја која је 

предмет захтјева, 

- потпис подносиоца захтјева, 

-  копија личне карте подносиоца захтјева. 

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. 

За набављена средства и опрему у иностранству, 

уз пратећу документацију прилаже се пратећа царинска 

документација. 

 

Члан 8. 

Исплата подстицајних средстава врши се 

директним плаћањем на текуће рачуне корисника 

подстицајних средстава.  

Корисници права из ове одлуке дужни су 

намјенски користити подстицајна средстава а контролу 

намјенског утрошка одобрених подстицајних средстава 

врши континуирано Комисија за праћење намјенског 

утрошка подстицајних средстава коју именује 

Скупштина општине на приједлог Начелника општине. 

Корисници, као и чланови њиховог заједничког 

домаћинства, за које Комисија утврди да су не намјенски 

утрошили средстава или нису испоштовали рокове 

држања добара за које су кориштена подстицајна 

средстава, немају право на подстицај у следеће три 

године . 

 

Члан 9. 

Ако се средства у једној области не потроше, 

могу се прерасподјелити у друге области, а 

прерасподјелу одобрава Начелник општине. 

 

Члан 10. 

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.   

Ограничења из претходног става односе се и на 

чланове заједничког домаћинства. 

 

II. ПРАВО И  ВИСИНА НОВЧАНЕ ПОДРШКЕ 

 

 А. Новчани подстицаји за сточарску 

производњу и пчеларство 

 

Члан 11. 

Право на премију за производњу и узгој расних 

приплодних јуница имају подносиоци захтјева који у 

току године одгоје  минимално једно расно приплодно 

грло, које је отељено или купљено и одгојено на 

властитом имању са постигнутих 70% развоја  одрасле 

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

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 ветеринарскe службе о угинућу или 

неопходности мјере принудног клања. 

Подстицајна средстава за приплодне јунице 

износе  250  КМ по грлу. 

За јунице које су вјештачки осјемењене у 

октобру, новембру или децембру мјесецу 2018.године, 

подстицај се остварује  у 2019.години. 

 

Члан 12. 

Право на подстицајна средства за узгој домаћих 

музних грла могу остварити корисници који набавком 

једног или више  музних  грла  могу формирати основно 

стадо од минимално три музна грла. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

-  копија пасоша за сва грла, 

-  рачун или уплатнице о куповини (или овјерена  

копија), 

- овјерена изјава о броју грла у власништву и да   

грла неће отуђити најмање три године, изузев 

ако постоје здравствени проблеми, у ком случају 
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мора обезбједити потврду ветеринарске службе о 

угинућу или неопходности мјере принудног 

клања. 

Износ подстицајних средстава који подносилац 

може остварити у текућој години износи  300 КМ по 

грлу,  

 

Члан 13. 

Право на подстицајна средства за вјештачко 

осјемењавање у говедарству могу остварити корисници 

који користе  вјештачко осјемењавање у оплодњи крава у 

текућој години. 

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. 

Износ подстицајних средстава који подносилац 

може остварити у текућој години износи 30 КМ по 

осјемењеном грлу. 

 

Члан 14. 

Право на подстицајна средства могу остварити 

корисници за произведено кравље, овчије или козје  

млијеко, уколико га испоручују регистрованим 

откупљивачима или прерађивачима млијека. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева који подноси 

откупљивач у име произвођача млијека уз који се 

прилаже: 

- списак са наведеним личним подацима 

произвођача млијека, откупљеним количинама и 

бројевима жиро рачуна . 

Подстицајна средства за испоручено  млијеко 

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

Захтјев се подноси квартално ( за 3 мјесеца) до 

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

 

Члан 15. 

Право на подстицајна средства могу остварити 

корисници који посједују три и више јунади, ради това, 

старости до 24 мјесеца.  

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

-  копију  пасоша за животиње, 

- доказ о поријеклу издат од надлежне 

ветеринарске службе  , 

- рачун или откупни лист – блок (или овјерена 

копија) о продаји грла регистрованој клаоници 

или другом субјекту регистрованом за клање или 

откуп стоке или записник комисије о завршеном 

тову.   

 Износ подстицајних средстава по грлу  износи 

100 КМ.    

 

Члан 16. 

Право за подстицајна средства за узгој супрасних 

назимица и држање крмача за приплод у току године, 

може остварити корисник ,који посједује пет или више 

супрасних назимица – крмача старијих од шест мјесеци. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачун о куповини (или овјерена копија), 

- потврда од ветеринарске службе  уколико се 

ради о сопственом узгоју, 

- потврду од ветеринара да су назимице – крмаче 

супрасне или су се већ опрасиле, 

- изјава да ће задржати број грла (крмача) у 

наредне двије године, изузев ако постоје 

здравствени проблеми, у ком случају мора 

обезбједити потврду од надлежне ветеринарске 

службе о угинућу или неопходности мјере 

принудног клања. 

Износ подстицајних средстава који подносилац 

може остварити утекућој години износи 50  КМ по 

комаду. 

 

Члан 17. 

 Право на подстицајна средства за узгој и 

држање стада оваца и коза могу остварити корисници 

који имају у свом посједу основно стадо од најмање 30 

оваца или 25 коза. 

Основно стадо из става 1. овог члана чине 

женска грла која су дала потомство, приплодни овнови и 

јарчеви осјеменитељи. 

     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. 

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. 

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. 

 

Члан 19. 

Право на подстицајна средства за набавку 

пилића кока носиља или кока носиља, могу остварити 

корисници који набаве јато кока носиља од минимално 

300 комада. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачун о куповини пилића или кока носиља (или  

овјерена копија), 

- доказ-записник о посједовању објекта за коке  

носиље. 

           Износ подстицајних средстава које подносилац 

може остварити у текућој години износи 20% од цијене 

кока односно пилића. 
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Члан 20. 

Право на новчане подстицаје за узгој и држање 

пчела могу остварити корисници ако посједују најмање 

тридесет  пчелињих друштава  у износу од 7 КМ по 

друштву. Подстицај могу остварити за максимално 70 

пчелињих друштава. 

  Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- доказ-записник о посједовању пчелињих  

друштава (комисија). 

 

Члан 21. 

 Право на премију за откупљене количине 

млијека имају правна лица и предузетници који су 

регистровани за откуп, термичку прераду, производњу и 

промет млијека и млијечних производа.  

 Право на подстицајна срества из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- овјерну копију рјешења о регистрацији 

дјелатности, 

- потврду прерађивача млијека која садржи 

преузету количину млијека за обрачунски 

период, односно доказ о улазним количинама 

млијека за прераду. 

Захтјев се подноси једном годишње и то у 

мјесецу децембру за текућу годину. 

         Износ подсицајних средстава које подносилац 

може остварити у текућој години је 1000 КМ. 

 

Б. Новчани подстицаји за унапређење и  развоју 

биљне производње у ратарству  и воћарству 

 

Члан 22. 

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, 

- крмно биље 0,3 и више хектара ( за  

вишегодишње биље само за прву годину) 

- ароматичног и љековитог биља  0,2 и више 

хектара једне или више врста, 

- стакленичке производње на површини од 70 м2 

односно 150 м2 пластеничке произвдње  разних 

једногодишњих култура односно вишегодишњих 

за прву годину садње. 

Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- доказ-записник о засијаним површинама  

(комисија), 

- рачун за вишегодишње културе у стакленицима ,  

односно пластеницима. 

Износ подстицајних средстава које корисник 

може остварити је 120 КМ по засијаној површини из 

става 1. овог члана.     

Премија из претходног става увећава се 

сразмјерно засијано већим површинама од основне 

јединице мјере из тачке 1. овог члана. 

Члан 23. 

Право на новчане подстицаје 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). 

Право на подстицајна средства из става 1. овог 

члана остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачуни о набавци садног материјала (ако је  

набавка извршена у иностранству приложити 

царинску документацију), 

- декларација о квалитету и сортној чистоћи 

садног материјала, 

- потврда о здравственој исправности садног 

материјала. 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварти у текућој години за заснивање 

засада воћа износи  20% од цијене саднице. 

  

Члан 24. 

Право на премију за произведено и продато  воће 

имају произвођачи (физичка лица) који у текућој години 

остваре производњу и продају воћа  , на основу уговора о 

организованој производњи / продаји  воћа .  

Уговор из става 1. овог члана мора бити 

склопљен са правним лицем регистрованим за откуп или 

прераду пољопривредних производа чије је сједиште на 

територији Републике Српске.  

Право на премију из става 1. овог члана утврђује 

се за јагодичасто и бобичасто воће, шљиву и јабуку. 

Премија за произведено и продато јагодичасто и 

бобичасто воће износи 0,10 КМ/кг.   

 Уколико откупна цијена малине буде  3,5 КМ/кг 

и већа, пољопривредни произвођачи немају право на 

исплату подстицајних средстава. 

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. 

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 .  

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. 
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Ц. Новчани подстицаји за инвестиције у  

основна средства у пољопривреди 

 

Члан 25. 

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 1.500 КМ по 

кориснику у текућој години.  

Уз захтјев приложити: 

- рачуне (фактура и фискални рачун) о куповини  

механизације , машина и опреме. 

               Ако је набавка извршена у иностранству 

приложити царинску документацију. 

 

 Д. Подршка за учествовање на 

пољопривредним сајмовима 

 

Члан 26 . 

 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. 

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. 

 Уз захтјев приложити : 

- захвалницу и / или 

- доказ о освојеној награди и/или 

- потврду од организатора сајма о учествовању. 

Корисник може остварити право на постицај 

само за учествовање на једном сајму у току године. 

       

Члан  27. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо, а 

примјењиваће се од 01.01.2019. године. 

  

Број: 01-022-87/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) чланa 28.  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 27.12.2018.године, донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о извршењу   Буџета општине Рудо за 2019. годину 

 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин извршења  

Буџета општине Рудо за 2019. годину (у даљем тексту 

Буџет) 

Одлука ће се спроводити у сагласности са 

Законом о буџетском систему Републике Српске и 

Законом о трезору. 

Све одлуке, закључци и рјешења која се односе 

на  Буџет морају бити у складу са овом одлуком. 

Одлука се односи и на буџетске кориснике који 

се у цијелости или дјелимично финансирају из Буџета. 

 

Члан 2. 

 Средства Буџета распоређују се у укупном 

износу од 4.584.000 КМ, од чега: 

           -за утврђене намјене .............4.564.000 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 

буџету. 

 Наредбодавац и одговорна особа за извршење 

Буџета у цјелини је Начелник општине. 

 Кориштење средстава за капитална улагања 

вршиће се по Плану капиталних улагања за 2019.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.  
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            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 

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 развој туризма и спорта  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. 
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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 

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 2019.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: 01-022-81/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

3.................................................................... 
На основу члана 28. 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),а 

након разматрања Приједлога буџета за 2019.годину, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

27.12.2018. године, д о н и ј е л а   је: 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО 

ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

    Усваја се  Буџета општине Рудо за 2019.годину у 

износу од 4.584.000 КМ, од чега буџетски приходи 

износе 4.364.000 КМ а примици од отплате датих кредита 

из буџетских средстава 120.000 КМ. 

 

Члан 2. 

 

Саставни дио ове Одлуке је  Буџет  општине 

Рудо за 2019.годину са аналитичким прегледом 

планираних буџетских средстава и буџетских издатака 

према организационој, економској и функционалној 

класификацији. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

 

Број: 01-022-80/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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                БУЏЕТ  ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2019.ГОДИНУ       

         

 ОРГАНИЗАЦИОНА  КЛАСИФИКАЦИЈА        

 

   ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ      

         

Редни Конто ОПИС Буџет Процјена  Буџет за  Индекс Индекс 

број   2018 2018.год 2019.год.  6/4 6⁄5 

1 2 3 4 5 6  7 8 

         

А 71 Приходи од пореза (1+2+3+4+5+6) 2.462.840 2.496.686 2.552.100  103,62 102,22 

         

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. 136.840 126.500 117.000  85,50 92,49 

 7131 Порез на плату 136.840 126.500 117.000  85,50 92,49 

 713111 Порез на приходе од самосталне дјелатности 16.500 17.000 17.000  103,03 100,00 

 713112 Порез на приходе од сам. дјел у паушал. износу  340    0,00 #DIV/0! 

 713113 Порез на лична примања 120.000 109.500 100.000  83,33 91,32 

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

3 714 Порез на имовину-Порез на непокретност  76.000 70.100 75.100  98,82 107,13 

 7141 Порез на имовину 75.500 70.100 75.100  99,47 107,13 

 714111 Порез на имовину 500 100 100  20,00 100,00 

 714112 Порез на непокретност 75.000 70.000 75.000  100,00 107,14 

 7142 Порез на наслеђе и поклон 500 0 0  0,00 #DIV/0! 

 714211 Порез на наслеђе и поклон 500    0,00 #DIV/0! 

 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 0 86 0  #DIV/0! 0,00 

 7151 Порез на промет производа 0 61 0  #DIV/0! 0,00 

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

 715112 Општи порез на промет по нижој стопи     #DIV/0! #DIV/0! 
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 715113 Општи порез на промет деривата нафте  46   #DIV/0! 0,00 

 715114 Општи порез на промет дуванске прерађевине     #DIV/0! #DIV/0! 

 715115 Општи порез на промет алкохолних пића  10   #DIV/0! 0,00 

 715116 Општи порез на промет кафе  5   #DIV/0! 0,00 

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

 7152 Порез на промет услуга 0 25 0  #DIV/0! 0,00 

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

 715212 Општи порез на промет услуга у паушал.износу  25   #DIV/0! 0,00 

5 717 Индиректни порези дозначени од УИО 2.250.000 2.300.000 2.360.000  104,89 102,61 

 7171 Индиректни порези дозначени од УИО 2.250.000 2.300.000 2.360.000  104,89 102,61 

 717111 Индиректни порези дозначени од УИО 2.250.000 2.300.000 2.360.000  104,89 102,61 

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) 1.445.860 1.788.840 1.439.400  99,55 80,47 

         

1 721 Приходи од фин. и нефин. имовине и 

 позитивних курсних разлика 

1.950 2.000 2.100  107,69 105,00 

 7212 Приходи од закупа и ренте 1.850 2.000 2.000  108,11 100,00 

 721222 Приходи од давања у закуп објеката (земљиште) 1.500 2.000 2.000  133,33 100,00 

 721224 Приходи од закупнине земљишта 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 0 100  100,00 #DIV/0! 

 721579 Приходи од камата на дате зајмове  100  100  100,00 #DIV/0! 

 7216 Приходи по основу позитивних курсних разлик 0 0 0  #DIV/0! #DIV/0! 

 721619 Приходи по основу позитивних курсних разлик     #DIV/0! #DIV/0! 

2 722 Накнаде и таксе и прих. од пру.јав.ус. 1.435.910 1.781.490 1.431.800  99,71 80,37 

 7221 Административне таксе 23.000 19.000 20.000  86,96 105,26 

 722118 Посебна републичка такса 3.000      
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 722121 Општинске административне таксе 20.000 19.000 20.000  100,00 105,26 

 7223 Комуналне таксе 45.100 43.000 42.000  93,13 97,67 

 722312  Комуналне таксе на фирму 45.000 43.000 42.000  93,33 97,67 

 722313 Комуналне таксе за држање мот. 100    0,00 #DIV/0! 

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

 7224 Накнаде по разним основама 1.315.710 1.679.690 1.330.700  101,14 79,22 

 722411 Накнаде за уређење грађ. земљишта 5.000 3.000 3.000  60,00 100,00 

 722412 Накнаде за коришћење грађ.земљишта 15.000 17.000 17.000  113,33 100,00 

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

 722425 Накнаде за промјену намјене пољоп. зем.  130 150  #DIV/0! 115,38 

 722435 Накнаде од прод.шум.дрв.сортимен. 150.000 60.000 60.000  40,00 100,00 

 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   0,00 0,00 

 722444 Накнада за употребљену воду     #DIV/0! #DIV/0! 

 722445 Нак.за воде и мине. воде које се кор за флаши.     #DIV/0! #DIV/0! 

 722446 Нак.за заштиту вода коју плаћају вл. тран. ср 7.000 7.000 7.000  100,00 100,00 

 722447 Накнада за испуштанје отпадних вода 3.000 2.800 2.800  93,33 100,00 

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

 722461 Накнада за коришћење добара од општег инт 11.000 10.000 11.000  100,00 110,00 

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

 722464 Накнада за воде за узгој рибе 100 50 50  50,00 100,00 

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

 722467 Средства за фин. мјера заштите од пожара 4.000 4.000 4.000  100,00 100,00 

 722468 Накн. за кориш.приро. ресурса за произ.ел енер 1.100.000 699.658   0,00 0,00 

 722469 Накнада за узгој рибе  100 100  #DIV/0! 100,00 

 722491 Конц.накнаде за кориш.природ.и др.добара од опш.ин. 20.000 25.000 25.000  125,00 100,00 

 722492 Концесиона накнада за кориштење пр.ресурса  850.342 1.200.000   141,12 

 7225 Приходи од пружања јавних услуга 52.100 39.800 39.100  75,05 98,24 

 722521 Властити приходи општине 3.100 2.000 3.000  96,77 150,00 

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

 722591 Властити приходи буџетских корисника 49.000 37.800 36.100  73,67 95,50 

 722591 Властити приходи буџ. Корис.-Центар за соц рад 17.250 11.100 10.000  57,97 90,09 

 722591 Властити приходи буџ. Корис.-СШЦ 500 1.200 600  120,00 50,00 

 722591 Властити приходи буџ корисн.-ЦКПД"Просвјета" 21.250 18.500 15.500  72,94 83,78 

 722591 ЈУ за развој туризма и спорта 10.000 7.000 10.000  100,00 142,86 
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3 723 Новчане казне 1.000 350 500  50,00 142,86 

 7231 Одузета имов.кор.из сред.до.про.одуз.пред. 1.000 350 500  50,00 142,86 

 723121 Нов.казне за прекршаје и одузета имов.корист 1.000 350 500  50,00 142,86 

4 729 Остали непорески приходи 7.000 5.000 5.000  71,43 100,00 

 7291 Остали  непорески приходи 7.000 5.000 5.000  71,43 100,00 

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

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

 729124 Остали општински непорески приходи 7.000 5.000 5.000  71,43 100,00 

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

         

В 73 Грантови 0 7.510 5.000  #DIV/0! 66,58 

         

 731 Грантови 0 7.510 5.000  #DIV/0! 66,58 

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

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

 7312 Грантови у земљи 0 7.510 5.000  #DIV/0! 66,58 

 731211 Текући грантови од правних лица     #DIV/0! #DIV/0! 

 731222 Капитални грантови од физичких лица       

 731229 Остали капитални грантови из земље  7.510 5.000  #DIV/0! 66,58 

         

Г 78 Трансфери између буџетских јединица 385.000 395.840 367.500  95,45 92,84 

         

1 787 Трансфери између буџ јединица разл.нивоа в 385.000 395.840 367.500  95,45 92,84 

 7872 Трансфери јединицама локалне самоуправе 385.000 395.840 367.500  95,45 92,84 

 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 325.000 315.840 307.500  94,62 97,36 

 787211 Остали трансфери јединицама локалне самоуп  20.000   #DIV/0! 0,00 

         

Д 81 Примици за нефинансијску имовину 2.500 20.667 0  0,00 0,00 
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 811 Примици за нефинансијску имовину 0 19.002 0  #DIV/0! 0,00 

 8111 Примици за зграде и објекте 0 19.002 0  #DIV/0! 0,00 

 811117 Примици за остале стамбене објекте  19.002     

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

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

         

 813 Примици за непроизведену сталну имовину 2.500 1.665 0  0,00 0,00 

 8131 Примици за земљиште 2.500 1.665 0  0,00 0,00 

 813113 Примици за остало грађевинско земљиште 2.500 1.665   0,00 0,00 

          

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 

         

  ПРИХОДИ  (А+Б+В+Г) 4.293.700 4.688.876 4.364.000  101,64 93,07 

  ПРИМИЦИ (Д) 2.500 20.667 0  0,00 0,00 

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

  ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (А+Б+В+Г+Д+Ђ) 4.416.200 4.829.543 4.484.000  101,54 92,85 

         

Е  Средства суфицита из претходне године  77.847   #DIV/0! 0,00 

Ж  Cредства револвинг фонда  100.000,00 100.000  #DIV/0! 100,00 

  УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+E+Ж 4.416.200 5.007.390 4.584.000  103,80 91,54 
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    РАСХОДИ И ИЗДАЦИ         

         

функ Конто ОПИС Буџет Процјена Буџет за   Индекс Индекс 

ција   2018 2018 2019  6/4 6⁄5 

1 2 3 4 5 6  7 8 

         

A 0 080 110 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 146.500 166.845 131.480  89,75 78,80 

         

 4121 Расходи по основу закупа 500 680 0  0,00 0,00 

1 412112 Закуп за потребе изборне комисије 500 680   0,00 0,00 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

500 2.760 0  0,00 0,00 

1 412239 Расходи за остале комуникационе услуге 500 2.760   0,00 0,00 

 4123 Расходи за режијски материјал 0 300 0  #DIV/0! 0,00 

1 412319 Расходи за остали канцеларијски материјал  300     

 4127 Расходи за стручне услуге 300 1.020 0  0,00 0,00 

1 412791 Расходи за остале образ.и едукативне услуге 300 1.020   0,00 0,00 

1         

 4129 Остали расходи  145.200 162.085 131.480  90,55 81,12 

1 412922 Котизација 990  900  90,91 #DIV/0! 

1 412934 Расходи за бруто накнаде чл.комисија и радних тиј. 8.000 8.000 8.000  100,00 100,00 

1 412934 Расходи за бруто накнаде - изборна комисија 19.500 19.500 8.960  45,95 45,95 

1 412934 Комисија за спров. референдума за опоз.начелника  4.975     

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 2.910 2.910   0,00 0,00 

1 412939 Расходи за бруто накнаде-бирачки одбори  12.900   #DIV/0! 0,00 

1 412999 Остали непоменути расходи 300 300 120  40,00 40,00 
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 0 080 190 ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА       

         

Б 0 080 200 МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 33.100 32.500 33.100  100,00 101,85 

         

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

3.100 2.500 3.100  100,00 124,00 

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 600  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 2.804.060 3.387.594 2.977.650  106,19 87,90 

         

 4111 Расходи за бруто плате 870.620 892.790 894.500  102,74 100,19 

1 411111 Расходи за нето плату 503.350 515.880 510.000  101,32 98,86 

1 411112 Расходи по основу плата-порез на доходак  15.760 33.000    

1 411131 Расходи за нето за минули рад 29.400 31.000 31.500  107,14 101,61 

1 411190 Расходи за   доприносе на плату 337.870 330.150 320.000  94,71 96,93 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 161.600 153.022 155.400  96,16 101,55 

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  172 900   523,26 

1 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 54.350 49.300 50.000  92,00 101,42 

1 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 33.300 33.300 34.200  102,70 102,70 

1 411227 Расходи по основу накнада за  то-порез на доходак  1.850 9.500   513,51 

1 411229 Расходи за остал накнаде 150 150 300   200,00 

1 411251 Расходи за јубиларне награде 450 450   0,00 0,00 

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 59.350 53.800 46.500  78,35 86,43 

 4113 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме бол. 6.090 16.370 15.600  256,16 95,30 
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1 411311 Расходи за нето плате за вр.бол.које се не рефундира 3.450 8.000 8.000  231,88 100,00 

1 411312 Расходи за накнаду пл.за вријеме пор.које се не реф.  1.050    0,00 

1 411317 Расходи за накн.пла које се не реф.-порез на доходак  370 1.000   270,27 

1 411318 Расходи за увећање накнаде за минули рад 290 1.450 1.600  551,72 110,34 

1 411390 Расходи за порезе и допр. на накнаду пл.за вриј.бол. 2.350 5.500 5.000  212,77 90,91 

 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 

58.350 58.350 57.350  98,29 98,29 

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 12.000 12.000 12.000  100,00 100,00 

1 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 1.500 1.500 1.300  86,67 86,67 

1 412222 Расходи за услуге одвоза смећа 2.500 2.500 2.700  108,00 108,00 

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 19.000  95,00 95,00 

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 14.500 12.800  94,81 88,28 

1 412311 Расходи за компјутерски материјал 3.000 2.000 2.300  76,67 115,00 

1 412312 Расходи за обрасце и папир 1.500 3.000 2.000  133,33 66,67 

1 412319 Расходи за остали канцеларијски материјал 3.500 4.000 4.000  114,29 100,00 

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 2.000  66,67 66,67 

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 
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 4125 Расходи за текуће одржавање 20.500 25.500 20.500  100,00 80,39 

6 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.500 1.500 1.500  100,00 100,00 

6 412520 Рас. за текуће одржавање осталих објеката(путeви,...) 15.000 20.000 15.000  100,00 75,00 

1 412530 Расходи за текуће одржавање опреме(aути, aпaрaти....) 4.000 4.000 4.000  100,00 100,00 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 8.500 10.500 10.300  121,18 98,10 

1 412612 Расходи по основу смјештаја на служб. Путовању 500 500 300    

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

1 412630 Расходи по основу утрошка горива 8.000 10.000 10.000  125,00 100,00 

 4127 Расходи за стручне услуге 37.000 37.832 37.200  100,54 98,33 

1 412712 Расходи за услуге платног промета 6.500 7.500 8.000  123,08 106,67 

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

1 412725 Расходи за осигурање запослених 1.500 1.332 1.500  100,00 112,61 

1 412731 Расходи за услуге штампања, увезивања 1.500 1.500 1.200  80,00 80,00 

1 412732 Расходи за услуге објављивања тендера, огласа  4.000 4.000 3.000  75,00 75,00 

1 412770 Расходи за компјутерске услуге (Итинерис,трезор,) 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 

81.200 74.200 74.200  91,38 100,00 

6 412812 Расходи за услуге зимске службе 10.000 13.000 13.000  130,00 100,00 

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 28.000 18.000 18.000  64,29 100,00 

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 33.250 37.473 32.400  97,44 86,46 

1 412921 Расходи за стручне испите запослених 1.000 2.920 1.200  120,00 41,10 

1 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз 1.500 1.500 1.500  100,00 100,00 

1 412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима 3.000 3.000   0,00 0,00 

1 412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисије -  (мртвозорство, 

давање стручног  мишљења-уплаћује инвеститор)  

7.000 7.000 7.000  100,00 100,00 
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1 412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу  409    0,00 

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

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 15.000 15.000  115,38 100,00 

1 412979 Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси 550 444 500  90,91 112,61 

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

1 412999 Остали непоменути расходи 1.200 1.200 1.200  100,00 100,00 

 4141 Субвенције 180.000 300.000 300.000  166,67 100,00 

4 414141 Субвенције непроф.субјектима из области пољопривр. 180.000 200.000 200.000  111,11 100,00 

4 414149 Субвенције непрофитним субјектима  100.000 100.000   100,00 

 4152 Грантови у земљи 466.200 534.150 477.950  102,52 89,48 

1 415211 Текући грантови политичким организацијама 12.000 12.000 10.000  83,33 83,33 

10 415212 Текући грантови хуман.организацијама и удр. ЦК 23.450 23.450 21.000  89,55 89,55 

10  Укупно планирано за удружења   80.000  #DIV/0!  

10  Планиран износ-нераспоређен 9.750      

10 415213 Текући грант.омладинским орг.и удруж. Савјет младих  3.700 3.700   0,00 0,00 

10 415213 СРД "Језеро" 4.000 4.000   0,00 0,00 

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

10 415213 Планинарска спортска организација "Вихра" 2.000 2.000   0,00 0,00 

8 415214 Текући грантови вјерским организацијама и удр. 10.000 10.000 10.000  100,00 100,00 

4 415215 Текући грантови орг и удр.-Борачка организација 55.500 57.000 57.000  102,70 100,00 

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

10 415215 "              "   -Удружење родитеља са 4 и више дјеце 4.000 4.000   0,00 0,00 

10 415215 ЦОД "ЛУНА -дјечија играоница 20.000 20.000   0,00 0,00 

10 415215 Удружење "Нада" -редовна дјелатност 8.500 8.500   0,00 0,00 

10 415215 ЦОД "ЛУНА -подршка женском предузетништву 4.000 4.000   0,00 0,00 

10 415215 Удружена жена "ЕВА" Рудо 4.000 4.000   0,00 0,00 

10 415215 Удружење повратника у Полимље-ПУП 500 500   0,00 0,00 

7 415216 Текући грантови Дому здравља 40.500 40.500 40.500  100,00 100,00 

9 415217 "                                 "     ОШ Рудо 10.000 12.000 12.000  120,00 100,00 
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9  "                                 "     ОШ Штрпца 10.000 11.000 12.000  120,00 109,09 

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

3 415219 Добровољно ватрогасно друштво Рудо 95.300 101.000 101.000  105,98 100,00 

10 415219 Остали текући грантови-Удружење пчелара 2.000 2.000   0,00 0,00 

10 415219 Удружење малинара "Малина" Рудо 1.550 1.550   0,00 0,00 

8 415222 "                      "               -Информативни центар 103.450 103.450 103.450  100,00 100,00 

5 415228 Остали текући грантови-КП Услуга Рудо 24.000 24.000 24.000  100,00 100,00 

10 415232 Капитални грантови хуманитарним орг.       

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

10 415239 Остали капитални грантови непрофитним субјектима       

10 415245 Капитални грантови јавним нефинансијским субј.  22.250     

10 415246 Капитални грантови нефинансијским субјектима  22.000 5.000    

10 415249 Остали капитални грантови појединцима  23.250    0,00 

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 242.000 262.000 242.000  100,00 92,37 

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 85.000 85.000 85.000  100,00 100,00 

9 416124 ` 15.000 15.000 15.000  100,00 100,00 

4 416126 Текуће помоћи - ( непогоде, штeтe...) 20.000 20.000 15.000  75,00 75,00 

4 416126 Текуће помоћи породици и дјеци 18.000 23.000 23.000  127,78 100,00 

10 416129 Остале текуће дознаке грађанима  15.000 30.000 15.000  100,00 50,00 

10 416143 Капиталне помоћи избјеглим и расељеним лицима       

10 416146 Капиталне помоћи породици     #DIV/0! #DIV/0! 

 4191 Расходи по судским рјешења 19.700 19.700 14.500  73,60 73,60 

3 419111 Расходи по основу главнице дуга по судским рјеш. 2.000 2.000 11.000  550,00 550,00 

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 1.500  10,64 10,64 

3 419119 Остали расходи по судским рјешењима 3.600 3.600 2.000  55,56 55,56 
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 4872 Трансфери ентитету 1.100 1.100 1.500    

10 487211 Трансфери ентитету 1.100 1.100 1.500    

         

         

 51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 454.450 816.157 472.750  104,03 57,92 

         

4 511100 Издаци за изградњу и прибав. зграда и објеката     #DIV/0! #DIV/0! 

4 511100 Издаци за куповину кућа у судским поступцима  3.800     

4 511200 Издаци за инвест. Одржавање, реконструкцију   

адаптацију зграда и објеката 

  

454.450 801.165 435.650  95,86 54,38 

4 511200 Издаци за реконструкцију јавне расвјете   37.100    

4 511300 Издаци за набавку постројења и опреме-намјештај 8.000   #DIV/0! 0,00 

4 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 

 

    #DIV/0! #DIV/0! 

4 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину     #DIV/0! #DIV/0! 

4 513100 Издаци за прибављање земљишта     #DIV/0! #DIV/0! 

4 513700 Издаци за осталу нематеријалну имовину  3.000   #DIV/0! 0,00 

4 516100 Издаци за ситан инвентар и униформе  192   #DIV/0! 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 домаћим нефинансијским субјектима 

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 

4 621999 Издаци за отплату осталих дугова 2.000 2.000 2.000  100,00 100,00 

  Буџетска резерва 20.000  20.000  100,00 #DIV/0! 
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 638 Остали издаци из трансакција са другим јед.влас  3.950 8.700    

1 638111 Издаци за накнаде плата за породиљ.одс.које се реф. 3.950 8.700    

         

         

Г 0 080 300 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 994.100 959.854 986.200  99,21 102,74 

         

 4111 Расходи за бруто плате 161.840 160.100 170.700  105,47 106,62 

10 411110 Расходи за нето плату 93.620 95.800 101.200  108,10 105,64 

10 411112 Расходи по основу плата-порез  2.180 6.000    

10 411131 Расходи за увећање основне плате за минули рад 6.370 6.300 6.500  102,04 103,17 

10 411190 Расходи за  доприносе на плату 61.850 55.820 57.000  92,16 102,11 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 39.470 36.600 40.250  101,98 109,97 

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 13.600 12.000 13.600  100,00 113,33 

10 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 8.100 8.100 8.550  105,56 105,56 

10 411227 расходи за накнаде за топли оброк-порез  650 1.500    

10 411231 Расходи за отпремнине        

10 411232 Расходи за јубиларне награде       

10 411261 Расходи по основу дневница за сл.путовања 500 500 500  100,00 100,00 

10 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 14.270 12.350 13.100  91,80 0,00 

 4113 Расходи за накнаду плаа запослени за вријеме  бол.  1.150 1.150 1.450  126,09 0,00 

10 411311 Расходи за нето пл за вријеме бол које се не рефундира 650 650 700  107,69 0,00 

10 411317 Расходи за накнаду плата за вријеме бол.порез на дох.  75 100    

10 411318 Расходи за увећање накнаде плате за минули рад 50 50 150  300,00 0,00 

10 411390 Расходи за порезе и допр на накнаде плате за вр бол 450 375 500  111,11 0,00 

 4121 Расходи по основу осталог закупа 400 400 400  100,00 0,00 

10 412199 Расходи по основу осталог закупа 400 400 400  100,00 0,00 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   13/18      31.12.2018.                                     Страна   

 

21 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

8.600 10.300 14.500  168,60 140,78 

10 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 5.000 5.000 5.000  100,00 100,00 

10 412215 расходи за огрев-пелет  1.500 5.000    

10 412220 Расходи за услуге водовода и канализације 600 600 1.500  250,00 250,00 

10 412230 Расходи за комуникационе услуге 3.000 3.200 3.000  100,00 93,75 

 4123 Расходи за режијски материјал 1.600 1.551 1.800  112,50 116,05 

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

10 412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 400 400 600  150,00 150,00 

10 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 400 351 400  100,00 113,96 

 4125 Расходи за текуће одржавање 2.900 4.900 1.900  65,52 38,78 

10 412530 Расходи за текуће одржавање опреме-аута 2.500 3.500 1.500  60,00 42,86 

10 412590 Расходи за остало текуће одржавање 400 1.400 400  100,00 28,57 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 6.500 6.500 6.600  101,54 101,54 

10 412612 Расџ.за смјештај и храну на сл.путу у земљи   100    

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

 4127 Расходи за стручне услуге 5.450 4.343 4.350  79,82 100,16 

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

10 412721 Расходи за осигурање возила-регистрација 3.700 3.399 3.500  94,59 102,97 

10 412725 Расходи за осигурање запослених 400 324 400  100,00 123,46 

10 412739 Расходи за услуге информисања и медија 50 40 50  100,00 125,00 

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

10 412762 Расходи за услуге вјештачења 900 180   0,00 0,00 

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

 4129 Остали непоменути расходи 2.350 4.170 3.650  155,32 87,53 

10 412921 Расходи за струче испите запослених   300  #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 412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисија  1.000 1.000    

10 412937 Расходи по основу уговора о раду  820     
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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 500 500 500    

10 412992 Расходи по основу чланарина 450 450 450  100,00 100,00 

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

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 608.000 586.600 578.000  95,07 98,53 

10 416111 Сталне новчане помоћи 210.000 198.300 200.000  95,24 100,86 

10 416112 Додатак за туђу његу 380.000 358.300 360.000  94,74 100,47 

10 416114 Једнократне новчане помоћи 11.000 12.000 11.000  100,00 91,67 

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

10 416121 Личне инвалиднине  7.800    0,00 

10 416146 капитакне помоћи појединцима 5.000 8.200 5.000  100,00 60,98 

 4162 Текуће дознаке грађанима из буџета 0 0 0    

10 416211 Издвајања за здравствено осигурање штићеника       

 4163 Дознаке пружаоцима услуга соц.заштите 155.840 143.240 159.000  102,03 111,00 

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 51.400 46.700 59.500  115,76 127,41 

10 416314 Дознаке хранитељ. породицама за смј.штићеника 43.440 40.540 43.500  100,14 107,30 

10 416319 Остале дознаке пружаоцима услуга 60.000 55.000 55.000  91,67 100,00 

 5112 Издаци за инвестиционо одржавање зграда и обј.   3.000    

10 511221 Издаци за инв.одрж.и реконстр.канцеларијских обј.   3.000    

 5113 Издаци за набавку опреме   600    

10 511335 Издаци за набавку рачунарске опреме   600    

         

Д 0 080 930 УСТАНОВА ЗА РАЗВОЈ  ТУРИЗМА И СПОРТА  РУДО 194.920 197.220 200.100  102,66 101,46 

         

 4111 Расходи за бруто плате 80.980 80.990 85.640  105,75 105,74 

8 411110 Расходи за нето плату 46.800 46.800 51.800  110,68 110,68 

8 411112 Расходи пооснову плата -порез  1.010 2.800    
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8 411131 Расходи за увећање плате по осн. 3.200 3.200 3.400    

8 411190 Расходи за порезе и доприносе на плату 30.980 29.980 27.640  89,22 92,19 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 21.610 21.610 22.010  101,85 101,85 

8 411212 Расходи за накнаде коришћења личног возила 1.000 1.000 1.400  140,00 140,00 

8 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 7.600 7.600 7.600  100,00 100,00 

8 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 4.500 4.500 4.500  100,00 100,00 

8 411227 Расходи за накнаде за топли обр.и друге-порез  340 800   235,29 

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

8 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 8.210 7.870 7.410  90,26 94,16 

 4113 Расходи за накн. плата запосл.за вријеме боловања 580 580 600    

 411311 Расходи за нето плате за вр.боловања које се не реф. 300 300 300    

8 411317  Расходи за плату за вр.болов.које се не реф-порез  35 40    

8 411318 Расходи за увећањ плате за минули рад 50 50 60    

8 411390 расходи за порезе и доп.на накнаду за вриј.бол. 230 195 200    

 4114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0 500 0    

8 411414 Расходи за новчане помоћи у случају смрти чл.уже пор 500     

         

 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 1.000 1.000 1.000  100,00 100,00 

8 412230 Расходи за комуникационе услуге 1.100 1.100 1.100  100,00 100,00 

8 412249 Расходи за остале услуге превоза 11.700 11.700 11.700  100,00 100,00 

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

8 412312 Расходи за канцеларијски материјал 400 215 200  50,00 93,02 

8 412319 Расходи за остали канцеларијски материјал  185 200  #DIV/0! 108,11 

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 1.500 2.500  100,00 166,67 
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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 1.500 500 1.500  100,00 300,00 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 4.500 4.500 4.500  100,00 100,00 

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

8 412630 Расходи по основу утрошка горива 4.500 4.500 4.500  100,00 100,00 

 4127 Расходи за стручне услуге 4.400 4.900 4.400  100,00 89,80 

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 1.100 1.100 1.100  100,00 100,00 

8 412732 Расходи за услуге објављивања тендера и огласа 500  500  100,00 #DIV/0! 

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 1.800 2.800 1.800  100,00 64,29 

 4129 Остали непоменути расходи 49.450 51.240 49.550  100,20 96,70 

8 412922 Расходи по основу котизација, савјетовања и симпоз 3.600 3.600 3.600  100,00 100,00 

8 412933 Расходи за бруто накнаде члан. управних и надзорних о 1.050 1.050 1.050  100,00 100,00 

8 412938 Расходи за бруто наканде за прив. и поврем. послове 11.000 11.000 11.000  100,00 100,00 

8 412939 Расходи за остале бруто накнаде за рад ван рад.односа 7.000 7.000 7.000  100,00 100,00 

8 412943 Расходи по основу манифестација 21.800 23.500 21.800  100,00 92,77 

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

8 412959 Остали расходи по судским рјешењима 300 300 300  100,00 100,00 

8 412972 Расходи по основу допр.за инв.  90 100    

8 412992 Расходи по основу чланарина 1.500 1.500 1.500  100,00 100,00 

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

 4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 6.000 6.500 6.000  100,00 92,31 

8 416125 Текуће помоћи спортистима 6.000 6.500 6.000  100,00 92,31 

 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       
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Ђ 0 815 075 СРЕДЊОШКОЛСКИ  ЦЕНТАР  РУДО 65.500 73.500 70.950  108,32 96,53 

         

 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. 7.400 7.400 8.000  108,11 108,11 

9 411211 Расходи за накнаде превоза на посао и с посла 6.500 6.500 7.000  107,69 107,69 

9 411261 Расходи по основу дневница за службена путовања 900 900 1.000  111,11 111,11 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

34.200 35.200 36.750  107,46 104,40 

9 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 3.100 3.100 3.400  109,68 109,68 

9 412214 Расходи по основу утрошка угља 22.000 22.000 23.000  104,55 104,55 

9 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 250 250 400  160,00 160,00 

9 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 6.000 1.600 2.000  33,33 125,00 

9 412222 Расходи за услуге одвоза смећа  5.400 4.800  #DIV/0! 88,89 

9 412230 Расходи за комуникационе услуге 2.700 2.700 3.000  111,11 111,11 

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

 4123 Расходи за режијски материјал 1.700 1.700 1.850  108,82 108,82 

9 412310 Расходи за канцеларијски материјал 500 500 500  100,00 100,00 

9 412320 Расходи за остал. материјал за одржавање чистоће 500 500 500  100,00 100,00 

9 412330 Расходи за стручну литературу, часописе 700 700 850  121,43 121,43 

 4124 Расходи за материјал за посебне намјене 1.750 1.750 1.800  102,86 102,86 

9 412420 Расходи за остали медицински и лабораторијски м.      

9 412430 Расходи за материјал за образовање, науку и културу 1.250 1.250 1.300  104,00 104,00 

9 412444 Расходи за материјал за потребе ватрогасних служби 500 500 500  100,00 100,00 

 4125 Расходи за текуће одржавање 1.500 1.500 1.800  120,00 120,00 

9 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 1.100 1.100 1.200  109,09 109,09 

9 412525 расходи за остало текуће одржавање зграда        

9 412531 Расходи за текуће одржавање аута 200 200 300  150,00 150,00 

9 412532 Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме     #DIV/0! #DIV/0! 
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9 412536 Расходи за текуће одржавање опреме за образовање 200 200 300  150,00 150,00 

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

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.750 1.750 1.950  111,43 111,43 

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 1.600 1.600 1.800    

 4127 Расходи за стручне услуге 4.100 5.300 4.650  113,41 87,74 

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 50  166,67 166,67 

9 412735 Расходи за услуге рекламе и пропаганде и односа с јав. 70 70 100  142,86 142,86 

9 412754 Расходи за услуге овјере и верификације       

9 412770 Расходи за компјутерске услуге 700 400 700  100,00 175,00 

9 412790 Расходи за остале стручне услуге 1.900 3.400 2.400  126,32 70,59 

 4129 Остали непоменути расходи 1.500 7.300 1.900  126,67 26,03 

9 412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 600 600 1.000  166,67 166,67 

9 412929 Остали расходи за стручно усавршавање запослених       

9 412937 Бруто расходи по уговору о дјелу  300     

9 412943 Расходи по основу манифестација  5.500     

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 11.600 11.600 12.250  105,60 105,60 

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

9 511343 Издаци за набавку алармних и сигурносних система       

9 511360 Издац.за набав.опреме за образ.науку,културу и спорт 11.600 11.600 12.250  105,60 105,60 

         

Е 0 080 500 ЈУ ЦКПД "ПРОСВЈЕТА" РУДО 164.760 175.967 169.460  102,85 96,30 
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 4111 Расходи за бруто плате 85.540 85.540 85.300  99,72 99,72 

8 411111 Расходи за нето плату 48.390 48.390 49.700  102,71 102,71 

8 411112 Расходи по основу плата-порез  950 3.100    

8 411131 Расходи за увећање основне плате за минули рад 2.880 2.880 3.300  114,58 114,58 

8 411190 Расходи за порезе и доприносе 34.270 33.320 29.200  85,21 87,64 

 4112 Расх. за бруто накнаде и осталих лич.прим. зап. 20.060 20.060 21.060  104,99 104,99 

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 6.650 6.650 6.650  100,00 100,00 

8 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 4.050 4.050 4.500  111,11 0,00 

8 411227 Расходи за накнаде за топли оброк -порез  300 700    

8 411261 Расходи по основу дневница за сл.путовања 500 500 600  120,00 0,00 

8 411262 Расходи по основу дн.за сл.путовање у иностранство 150 150 250  166,67 0,00 

8 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 6.950 6.650 6.600  94,96 99,25 

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

31.550 33.250 32.550  103,17 97,89 

8 412211 Расходи по основу утрошка ел.енергије 4.000 3.500 4.000  100,00 114,29 

8 412214 Расходи по основу утрошка угља 10.000 10.000 10.000  100,00 100,00 

8 412215 Расходи по основу утрошка дрвета 3.000 3.000 3.000  100,00 100,00 

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 12.200 11.000  110,00 90,16 

 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 3.300 4.500  150,00 136,36 

8 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 2.500 2.800 3.500  140,00 125,00 

8 412530 Расходи за текуће одржавање опреме 500 500 1.000  200,00 200,00 

 4126 Расходи потовања и смјештаја 600 2.334 600  100,00 25,71 
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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 412622 Расходи по основу смјештаја у иностранству  1.734     

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

 4127 Расходи за стручне услуге 350 432 450  128,57 104,17 

8 412712 Расходи за услуге платног промета       

8 412719 расходи за остале финансијске услуге 50 50 50    

8 412725 Расходи за осигурање запослених 200 282 300  150,00 106,38 

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     #DIV/0! #DIV/0! 

 4129 Остали непоменути расходи 19.460 19.550 20.800  106,89 106,39 

8 412921 Расходи за стручне испите запослених   300    

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 3.800  105,56 105,56 

8 412937 Расходи за бруто накнаде за КУД Бијело Брдо 1.900 1.900 1.900  100,00 100,00 

8 412937 Расходи за бруто накнаде за КУД Миоче и Штрпци 1.900 1.900 1.900  100,00 100,00 

8 412937 Расходи за драмску секцију 2.450 2.450 2.500  102,04 102,04 

8 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 500 500 700  140,00 140,00 

8 412943 Расходи по основу пријема и манифестација 3.500 3.500 4.000  114,29 114,29 

8 412943 Расходи по основу маниф-Видаковићеви дани 4.500 4.500 4.500  100,00 100,00 

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

8 412972 Расходи по основу допр.за проф.рехабилитац. инвалида 60 150 150  250,00 100,00 

8 412979 Рас.по основу осталих доприноса-фонд солидарности       

 5113 Издаци за набавку постројења и опреме 3.000 10.301 3.000  100,00 29,12 

8 511297 Издаци за инв.одржавање  и адапт.објеката       

8 511322 Издаци за набавку рачунарске опреме 1.000 1.000     

8 511364 Издаци за набавку сценске и поз  7.301     

8 511367 Рас. за набавку остале опреме за култ.опрема за КУД 2.000 2.000 3.000  150,00 150,00 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   13/18      31.12.2018.                                     Страна   

 

29 

         

Ж 0 818 024 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ПРОСВЈЕТА" РУДО 13.260 13.910 15.060  113,57 108,27 

         

 4112 Расходи за накнаде и остала лична пр.запосл. 400 650 500  125,00 76,92 

8 411261 Расходи по основу дневница за служб.пут.у земљи 400 650 500  125,00 76,92 

 4121 Расходи по основу закупа 0 0 0    

 412112 Расходи за закуп простора       

 4122 Расходи за ел.енергију, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

2.790 2.790 2.790  100,00 100,00 

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

8 412220 Расходи за комуналне услуге  600 600 600  100,00 100,00 

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 1.400 1.400  107,69 100,00 

8 412310   600 700 700  116,67 100,00 

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 600 200 800  133,33 400,00 

8 412518 Рас.за остале усл.и материјал за тек.попр.и одрж.зграда 600 200 800  133,33 400,00 

 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 800 1.050 800  100,00 76,19 

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 500 750 500  100,00 66,67 

 4127 Расходи за стручне услуге 2.070 2.270 2.070  100,00 91,19 

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 1.200 1.400 1.200  100,00 85,71 

8 412735 Расходи за услуге рекламе и пропаганде 50 50 50  100,00 100,00 

8 412771 Расходи за услуге одржавања програма 150 150 150  100,00 100,00 
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8 412772 Расходи за услуге одржавања рачунара 600 600 600  100,00 100,00 

 4129 Остали непоменути расходи 2.000 2.250 2.100  105,00 93,33 

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 500 750 600  120,00 80,00 

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 3.300 3.300 4.600  139,39 139,39 

8 511321 Издаци за набавку канцеларијског намјештаја 500 500 1.000  200,00 200,00 

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

8 511341 Набавка опреме-клима уређаја 800 800 1.600    

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) 4.416.200 5.007.390 4.584.000  103,80 91,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   13/18      31.12.2018.                                     Страна   

 

31 

 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Прилог1. 

 
      

     
      

Ред.бр. 
Економски 

код 
О п и с 

Буџет  

2018.год.  

годину 

Процјена 

2018 

Буџет за 

2019 

Индекс  

5/3 

Индекс  

5/4 

  1 2 3 4 5 6 7 

1   А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ      1=(2+11+17+19)  4.293.700 4.688.876 4.364.000 101,64 93,07 

2 710000 Порески приходи                 2=(3+4+5+6+7+8+9+10) 2.462.840 2.496.686 2.552.100 103,62 102,22 

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       136.840 126.500 117.000 85,50 92,49 

6 714000 Порези на имовину 76.000 70.100 75.100 98,82 107,13 

7 715000 Порези на промет производа и услуга   86   #DIV/0! 0,00 

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

9 717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2.250.000 2.300.000 2.360.000 104,89 102,61 

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

11 720000 Непорески приходи       11=(12+13+14+15+16) 1.445.860 1.788.840 1.439.400 99,55 80,47 

12 721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 1.950 2.000 2.100 107,69 105,00 

13 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 1.435.910 1.781.490 1.431.800 99,71 80,37 

14 723000 Новчане казне 1.000 350 500 50,00 142,86 

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 7.000 5.000 5.000 71,43 100,00 

17 730000 Грантови       17=(18) 0 7.510 5.000 #DIV/0! 66,58 

18 731000 Грантови   7.510 5.000 #DIV/0! 66,58 

19 780000 Трансфери између или унутар јединица власти      19=(20+21) 385.000 395.840 367.500 95,45 92,84 

20 787000 Трансфери између различитих јединица власти 385.000 395.840 367.500 95,45 92,84 

21 788000 Трансфери унутар исте јединице власти       #DIV/0! #DIV/0! 
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22   Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ          22=(23+33+36) 3.817.850 4.036.082 3.953.100 103,54 97,94 

23 410000 Текући расходи                       23=(24+25+26+27+28+29+30+31+32) 3.796.750 4.034.982 3.931.600 103,55 97,44 

24 411000 Расходи за лична примања запослених 1.464.340 1.484.362 1.508.010 102,98 101,59 

25 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 654.670 698.430 646.140 98,70 92,51 

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

27 414000 Субвенције 180.000 300.000 300.000 166,67 100,00 

28 415000 Грантови 466.200 534.150 477.950 102,52 89,48 

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

и градова 
1.011.840 998.340 985.000 97,35 98,66 

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 19.700 19.700 14.500 73,60 73,60 

33 480000 Трансфери између и унутар јединица власти      33=(34+35) 1.100 1.100 1.500 136,36 136,36 

34 487000 Трансфери између различитих јединица власти 1.100 1.100 1.500 136,36 136,36 

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

36 * * * * Буџетска резерва      36 20.000   20.000 100,00 #DIV/0! 

37   В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)        37=(1-22) 475.850 652.794 410.900 86,35 62,94 

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

38=(39+46-48-56) 
-473.850 -824.691 -500.200 105,56 60,65 

39 810000 I Примици за нефинансијску имовину      39=(40+41+42+43+44+45) 2.500 20.667 0 0,00 0,00 

40 811000 Примици за произведену сталну имовину   19.002   #DIV/0! 0,00 

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

42 813000 Примици за непроизведену сталну имовину 2.500 1.665   0,00 0,00 

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! 
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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) 476.350 845.358 500.200 105,01 59,17 

49 511000 Издаци за произведену сталну имовину 476.350 842.166 500.200 105,01 59,39 

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

51 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину   3.000   #DIV/0! 0,00 

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.   192   #DIV/0! 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) 2.000 -171.897 -89.300 -4.465,00 51,95 

 
    

  
  

 
  

59   Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)      59=(60+67+74+81) -2.000 171.897 89.300 -4.465,00 51,95 

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 јединица 

власти 
      #DIV/0! #DIV/0! 

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! 
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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 -3.950 -8.700 #DIV/0! 220,25 

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 3.950 8.700 #DIV/0! 220,25 

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

80 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   3.950 8.700 #DIV/0! 220,25 

81 **** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА     81   177.847 100.000 #DIV/0! 56,23 

 
    

  
  

 
  

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

     
  

 
  

 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2019.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

  

   
  

 

      
    

  

Ред.бр. Економски код О п и с 
Буџет 2018.  

 година 

Процјена 

извршења 

2019. 

Буџет за 

2019. 

Индекс  

5/3 

Индекс  

5/4 

  1 2 3 4 5 6 7 

83 

                            

БУЏЕТСКИ 

ПРИХОДИ 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ     83=(84+108+129+133) 4.293.700 4.688.876 4.364.000 101,64 93,07 

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) 2.462.840 2.496.686 2.552.100 103,62 102,22 

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! 
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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) 
136.840 126.500 117.000 85,50 92,49 

92 713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 136.840 126.500 117.000 85,50 92,49 

93 714000 Порези на имовину   93=(94+95+96+97) 76.000 70.100 75.100 98,82 107,13 

94 714100 Порези на имовину 75.500 70.100 75.100 99,47 107,13 

95 714200 Порези на насљеђе и поклоне 500     0,00 #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) 0 86 0 #DIV/0! 0,00 

99 715100 Порези на промет производа   61   #DIV/0! 0,00 

100 715200 Порези на промет услуга   25   #DIV/0! 0,00 

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

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

103 716100 Царине и увозне дажбине       #DIV/0! #DIV/0! 

104 717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО     104=(105) 2.250.000 2.300.000 2.360.000 104,89 102,61 

105 717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 2.250.000 2.300.000 2.360.000 104,89 102,61 

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) 1.445.860 1.788.840 1.439.400 99,55 80,47 

109 721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних 

разлика 109=(110+111+112+113+114+115) 
1.950 2.000 2.100 107,69 105,00 

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

111 721200 Приходи од закупа и ренте 1.850 2.000 2.000 108,11 100,00 
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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   100 100,00 #DIV/0! 

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) 
1.435.910 1.781.490 1.431.800 99,71 80,37 

117 722100 Административне накнаде и таксе 23.000 19.000 20.000 86,96 105,26 

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

119 722300 Комуналне накнаде и таксе 45.100 43.000 42.000 93,13 97,67 

120 722400 Накнаде по разним основама 1.315.710 1.679.690 1.330.700 101,14 79,22 

121 722500 Приходи од пружања јавних услуга 52.100 39.800 39.100 75,05 98,24 

122 723000 Новчане казне    122=(123) 1.000 350 500 50,00 142,86 

123 723100 Новчане казне 1.000 350 500 50,00 142,86 

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! 

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) 7.000 5.000 5.000 71,43 100,00 

128 729100 Остали непорески приходи 7.000 5.000 5.000 71,43 100,00 

129 730000 Г р а н т о в и    129=(130) 0 7.510 5.000 #DIV/0! 66,58 

130 731000 Грантови        130=(131+132) 0 7.510 5.000 #DIV/0! 66,58 

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

132 731200 Грантови из земље   7.510 5.000 #DIV/0! 66,58 

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) 
385.000 395.840 367.500 95,45 92,84 

134 
787000 

Трансфери између различитих јединица власти   

134=(135+136+137+138+139) 
385.000 395.840 367.500 95,45 92,84 
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135 787100 Трансфери од државе       #DIV/0! #DIV/0! 

136 787200 Трансфери од ентитета 385.000 395.840 367.500 95,45 92,84 

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) 2.500 20.667 0 0,00 0,00 

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) 
2.500 20.667 0 0,00 0,00 

144 811000 Примици за произведену сталну имовину    144=(145+146+147+148+149) 0 19.002 0 #DIV/0! 0,00 

145 811100 Примици за зграде и објекте   19.002   #DIV/0! 0,00 

146 811200 Примици за постројења и опрему       #DIV/0! #DIV/0! 

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) 2.500 1.665 0 0,00 0,00 

153 813100 Примици за земљиште 2.500 1.665   0,00 0,00 

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! 
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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! 

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) 
4.296.200 4.709.543 4.364.000 101,58 92,66 

     
  

 
  

     
  

 
  

 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2019.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   
  

 
  

 
      

 
  

 
  

Ред.бр. Економски код О п и с 

Буџет за 

2018.годину  

годину 

Процјена 

извршења 

2018. 

Буџет  за 

2019. 

Индекс  

5/3 

Индекс  

5/4 

  1 2 3 4 5 6 7 

168                             БУЏЕТСКИ РАСХОДИ    168=(169+213+222) 3.817.850 4.036.082 3.953.100 103,54 97,94 

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) 3.796.750 4.034.982 3.931.600 103,55 97,44 

170 411000 Расходи за лична примања запослених    170=(171+172+173+174) 1.464.340 1.484.362 1.508.010 102,98 101,59 

171 411100 Расходи за бруто плате запослених 1.198.980 1.219.420 1.236.140 103,10 101,37 

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

по основу рада 
250.540 239.342 247.220 98,67 103,29 

173 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 7.820 18.100 17.650 225,70 97,51 
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174 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 7.000 7.500 7.000 100,00 93,33 

175 412000 
Расходи по основу коришћења роба и услуга    

175=(176+177+178+179+180+181+182+183+184) 
654.670 698.430 646.140 98,70 92,51 

176 412100 Расходи по основу закупа 900 1.080 400 44,44 37,04 

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

транспортних услуга 
157.890 163.950 165.840 105,04 101,15 

178 412300 Расходи за режијски материјал 21.200 22.551 20.950 98,82 92,90 

179 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 2.950 2.950 3.000 101,69 101,69 

180 412500 Расходи за текуће одржавање 31.000 36.900 32.000 103,23 86,72 

181 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 22.650 26.634 24.750 109,27 92,93 

182 412700 Расходи за стручне услуге 53.670 56.097 53.120 98,98 94,69 

183 412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 81.200 74.200 74.200 91,38 100,00 

184 412900 Остали некласификовани расходи 283.210 314.068 271.880 96,00 86,57 

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) 180.000 300.000 300.000 166,67 100,00 

194 414100 Субвенције 180.000 300.000 300.000 166,67 100,00 

195 415000 Грантови     195=(196+197) 466.200 534.150 477.950 102,52 89,48 

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

197 415200 Грантови у земљи 466.200 534.150 477.950 102,52 89,48 
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198 416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и  градова    198=(199+200) 
1.011.840 998.340 985.000 97,35 98,66 

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

градова 
856.000 855.100 826.000 96,50 96,60 

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

Републике, општина и градова 
155.840 143.240 159.000 102,03 111,00 

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! 

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) 19.700 19.700 14.500 73,60 73,60 

212 419100 Расходи по судским рјешењима 19.700 19.700 14.500 73,60 73,60 

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) 
1.100 1.100 1.500 136,36 136,36 

214 487000 
Трансфери између различитих јединица власти  

214=(215+216+217+218+219) 
1.100 1.100 1.500 136,36 136,36 

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

216 487200 Трансфери ентитету 1.100 1.100 1.500 136,36 136,36 

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! 
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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) 20.000 0 20.000 100,00 #DIV/0! 

223 **** Буџетска резерва 20.000   20.000 100,00 #DIV/0! 

 
      

 
  

 
  

224 

                            

ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ      

224=(225+252) 

  476.350 845.358 500.200 105,01 59,17 

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) 
476.350 845.358 500.200 105,01 59,17 

226 511000 
Издаци за произведену сталну имовину    

226=(227+228+229+230+231+232+233) 
476.350 842.166 500.200 105,01 59,39 

227 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката   3.800   #DIV/0! 0,00 

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

објеката 
454.450 801.165 475.750 104,69 59,38 

229 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 21.900 37.201 24.450 111,64 65,72 

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       #DIV/0! #DIV/0! 

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 3.000 0 #DIV/0! 0,00 

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! 
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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   3.000   #DIV/0! 0,00 

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! 

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) 
0 192 0 #DIV/0! 0,00 

249 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.   192   #DIV/0! 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) 
4.294.200 4.881.440 4.453.300 103,70 91,23 
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 БУЏЕТ  ОПШТИНЕ РУДО  ЗА 2019. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

  
  

 
  

 
      

 
  

 
  

Ред.бр. Економски код О п и с 

Буџет за 

2018.годину  

годину 

Процјена 

изврш.2018. 

Буџет за 

2019. 

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) -2.000 171.897 89.300 -4.465,00 51,95 

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! 

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! 
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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! 

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! 
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297   О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И     297=(298-307) 0 -3.950 -8.700 #DIV/0! 220,25 

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 3.950 8.700 #DIV/0! 220,25 

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 3.950 8.700 #DIV/0! 220,25 

314 638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти   3.950 8.700 #DIV/0! 220,25 

315 638200 
Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице 

власти 
      #DIV/0! #DIV/0! 

316 **** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА     316   177.847 100.000 #DIV/0! 56,23 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ РУДО ЗА  2019. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    
      

 
Функц. 

код 
Функција 

Буџет за 

2018.годину  

годину 

Процјена 

2018 

Буџет за  

2019 
    

 
1 2 3 4 5     

 
01 Опште јавне услуге 1.343.010 1.422.132 1.389.330     

 
02 Одбрана           

 
03 Јавни ред и сигурност 116.000 120.700 116.500     

 
04 Економски послови 727.950 1.336.157 1.002.250     

 
05 Заштита животне средине 77.000 77.000 77.000     

 
06 Стамбени и заједнички послови 139.700 139.700 134.700     

 
07 Здравство 42.500 42.500 42.500     

 
08 Рекреација, култура и религија 486.390 500.547 498.070     

 
09 Образовање 185.500 198.500 194.950     

 
10 Социјална заштита 1.153.650 1.170.154 1.128.700     

 
      -142.667 -150.700     

 
  УКУПНО 4.271.700 4.864.723 4.433.300 
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4.................................................................... 
На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи РС  („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 16. и 32.  Закона о јавним 

путевима(“Службени гласник Републике Српске”, број 

89/13), члана 36.став 2.тачка 13. Статута општине Рудо  

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној  дана 

27.12.2018.године, доноси : 

 

 

ПРОГРАМ 

одржавања  улица, локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Рудо у 2019. години 

 

 

I – УВОД 

 

 Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општине Рудо  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 путева чини скуп мјера и радњи које се 

обављају током цијеле године на истим, укључујући и 

све објекте и инсталације са сврхом одржавања 

проходности и техничке исправности пута и сигурности 

саобраћаја на њима.  

 Улице, локални и некатегорисани  путеви су 

добра у општој употреби, у државном власништву и од 

интереса за општину Рудо. Из године у годину, улажу се 

значајна финансијска средства у изградњи локалних 

путева на подручју општине Рудо, као и неопходна 

средства у одржавању постојећих локалних путних 

праваца. Циљеви одржавања путева су:  спрјечавање 

пропадања путева, омогућавање сигурног саобраћаја, 

смањење трошкова корисника добрим стањем путева, 

довођење путева у пројектовано стање. 

   

Радови редовног одржавања путева могу бити:  

- поправка коловоза, трупа пута, потпорних и 

обложених зидова 

- уклањање одроњеног материјала и чишћење 

коловоза и објеката за одводњу  

- одржавање банкина, косина насипа, усјека и 

засјека 

- одржавање објеката на путевима, опреме и 

инсталација 

- израда и постављање хоризонталне и вертикалне 

сигнализације, свјетлосно-сигурносних уређаја, 

замјена, поправка и уклањање оштећене и 

непотребне саобраћајне сигнализације и опреме 

пута 

- кошење траве и одржавање зелених површина и 

засада у путном појасу  

- одржавање потребне прегледности пута и ознака 

у путном појасу  

- чишћење снијега и леда са коловоза и посипање 

сољу с циљем спријечавања поледице 

- мањи захвати на обнављању, замјени и ојачању 

дотрајалих коловоза 

- мањи захвати на ојачању и замјени пропуста, 

потпорних и обложених зидова и заштита 

челичних конструкција од корозије  

- мањи захвати на уграђивању ивичњака и изради 

пјешачких стаза  

- мањи захвати на санирању клизишта и одрона  

- набавку и постављање ливено-жељезних 

сливничких решетки, набавка и уградња ливено-

жељезних поклопаца и нивелисање постојећих 

шахтовских поклопаца и сливничких решетки 

- обављање и других послова којима се осигурава 

сталан, несметан и сигуран саобраћај на 

путевима. Радови редовног одржавања врше се 

према приоритетима, захтјевима грађана и МЗ.  

   

 Радови ванредног одржавања јавних путева су 

обимнији радови а обухватају: обнављање, замјену и 

ојачање дотрајалих коловоза, ојачања и замјене пропуста 

и мањих мостова, обнове потпорних зидова, уграђивања 

ивичњака и израда пјешачких стаза,  санирања клизишта 

и одрона. Радови ванредног одржавања су радови који се 

изводе у путном појасу и могу се изводити само на 

основу техничке документације. 

 На  градским улицама и асфалтираним путевима 

вршиће се санација ударних рупа, банкина, пропуста и 

одводних канала, хоризонтална и вертикална 

сигнализација. На неасфалтираним путевима вршиће се 

насипање и санација ударних рупа, санација пропуста и 

одводних канала, изравнање коловоза те вертикална 

сигнализација. Поправка ударних рупа, оштећења и 

других изразито опасних мјеста на коловозу обављају се 

употребом материјала који одговара постојећем 

коловозу. 

 Сви јавни путеви морају се 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.  
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 Обим, врста, вриједност и динамика извођења 

радова на одржавању јавних путева утврђују се у складу 

са планираним буџетским средствима и Програмом 

одржавања  улица, локалних и некатегорисаних путева 

који усваја Скупштина општине Рудо.  

  Програм одржавања  улица, локалних и 

некатегорисаних путева  садржи план  љетњег 

одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева и   

план  зимског одржавања  улица, локалних и 

некатегорисаних путева.  Период редовног одржавања 

путева траје од 15.03.2019.-15.11.2019. године, а период 

зимског одржавања путева траје од 15.11.2019. године до 

15.03.2020. године.  

 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 

 

Општина Рудо нема урађен  Пројекат  

хоризонталне и вертикалне сигнализације и то  

представља велики проблем за прописно постављање и 

редовно  одржавање  саобраћајне  сигнализације. У 

наредном периоду  потребно је  приступити изради  истог 

и планирати  средства у Буџету. 

 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. 

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 2019. годину, а на приједлог 

Савјета за безбједност саобраћаја, скупштинског тијела 

формираног за ову област.  

 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 када висина 

снијега  на коловозу достигне висину од 7 цм. У случају 

сусњежице, ледене кише и настанка поледице извођач на 
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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 И 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), 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-ИИ, 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.). 

 

 

 

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,  

- нивелисање постојећих шахтовских 

поклопаца и сливничких решетки 

- застирање (насипање) макадамске подлоге са 

машинским извлачењем или са ручним 

равњањем, 

- одржавање путне сигнализације. 

Средства за љетно одржавање путева у 2019. 

години биће распоређена на одржавање улица, 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 2019. години планирано је на градским 

улицама  извршити: 

-  поправку и изградњу оштећених тротоара и 

ударних рупа.................................3.000,00 КМ 

- нивелисање постојећих шахтовских 

поклопаца и решетки......................700,00 КМ 

- За проширивање, насипање и равнање 

некатегорисаних  

 макадамских путева.......................11.300 KM 

 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. 

  Уклањање растиња и траве у заштитном појасу  

улица у граду, као и  прочишћавање и одржавање 

канала и пропуста, врши КП „Услуга“ Рудо  у складу  

са Програмом одржавања заједничке комуналне 

потрошње за 2019.годину. 

 

VI - РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 Према буџету општине Рудо за 2019. годину 

планирана  су следећа средства и то: 

1.   за одржавање локалних и некатегорисаних путева у 

зимском периоду предвиђена су средства у износу од 

.........................................................................13.000,00 КМ 

2.  за одржавање улица, локалних и некатегорисаних 

путева и саобраћајне  сигнализације предвиђена су 

средства у износу од .................................... 15.000,00 КМ                                                                                             

Укупно : 28.000, 00 КМ 
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 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.   

                                                  

Број: 01-022-84/18  

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

5.................................................................... 
На основу члана 140. Пословника Скупштине 

општине Рудо-пречишћени текст (''Службени гласник 

општине Рудо'', број: 10/18), Скупштина општине Рудо 

на својој сједници  одржаној дана 27.12.2018. године,  

доноси 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М     Р  А  Д  А 

Скупштине  општине  Рудо  за  2019. годину 

 

Програм рада Скупштине општине Рудо за 2019. 

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 2019. 

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 

2018. годину, 

ОБРАЂИВАЧ:Начелник општине  

2. Извјештај о провођењу Програма цивилне 

заштите за 2018. годину и Програм рада за 2019. 

год, 

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 2019. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

4. Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо за 2019. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

5. Програм рада и Финансијски план Јавне 

установе за туризам и спорт Рудо за 2019.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа за туризам и спорт 

Рудо 

6. Програм рада и Финансијски план ЈУ Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо за 2019.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо 

7. Програм рада и Финансијски план КП „Услуга“ 

а.д. Рудо за 2019. годину, 

ОБРАЂИВАЧ:КП „Услуга“ а.д. Рудо 

8. Програм рада и Финансијски план ЈП 

Информативни центар. Рудо за 2019. годину, 

ОБРАЂИВАЧ:ЈП Информативни центар Рудо 

9.  Програм рада и Финансијски план ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за 2019. 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 

2018/2019 школској години, 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за додјелу студентских 

стипендија 

13. Приједлог Програма обављања комуналних 

дјелатности за 2019. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

14. 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 

15. Приједлог Одлуке о просјечној коначној 

грађевинској цијени стамбеног простора, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

16. Извјештај о раду Мјесних заједница за 2018. 

годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности и Савјети Мјесних заједница 

17. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине 

Рудо за 2018. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

18. Извјештај о извршењу Програма  коришћења 

средстава накнаде од продаје шумских дрвних 

сортимената  за 2018.годину, 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 
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19. Извјештај о извршењу Програма коришћења 

средстава остварених по основу Закона о 

накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије за 2018.г,  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

20. Извјештај о извршењу Програма коришћења 

средстава посебних намјена од водних накнада за 

2018.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

21. Извјештај о извршењу Плана  утрошка 

намјенских средстава за 2018.годину остварених 

по основу Закона о заштити од пожара, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 

22. Извјештај о раду инспекцијских  служби у 2018. 

години, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

23. Извјештај о извршењу Плана капиталних 

инвестиција за 2018. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције 

24.  Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних 

инвестиција за 2019.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

25. Информација о раду Пољопривредне задруге 

„Увац-Рудо“ са п.о. Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Пољопривредна задруга „Увац-

Рудо“ са п.о. Рудо 

26. Извјештај о раду буџетских корисника  за 2018. 

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 

27. Информација о  раду удружења грађана и 

њиховом материјалном положају 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређ.и инсп. послове и удружења грађана 

28.  Извјештај о утрошку средстава из буџета СО-е 

Рудо одобрених удружењима грађана у 

2018.години, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређ.и инсп. послове и удружења грађана 

29. Приједлог Одлуке о финансирању пројеката 

удружења грађана из буџета општине Рудо за 

2019.г, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ 

1. Информација о извршењу буџета за период 

01.01.- 31.03.2019.године, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

2. Извјештај 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 2019.годину и стању шума 

на територији општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ:Шумско газдинство „Панос“ 

Вишеград 

6. Информација о раду Пореске управе – Подручна 

јединица Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Пореска управа РС – Подручна 

јединица Рудо 

7. Извјештај 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  

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. Извјештај а 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. Извјештај о техничко-материјалном стању и 

опремљености Ватрогасног друштва Рудо и 

против-пожарне заштите на територији општине 

Рудо, 

  ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Рудо 

14. Извјештај 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, 
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ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 

општине Рудо 

16. Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-

30.06.2019. 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. Извјештај 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 2018.години, 

ОБРАЂИВАЧ:Полицијска станица Рудо 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

1. Информација о извршењу буџета општине Рудо 

за период 01.01.-30.09.2019.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 

2019/2020. 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. Извјештај 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 2020. 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 2020. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

7. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине 

Рудо за 2020.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 2020.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

     

9. Приједлог Програма коришћења средстава 

посебних намјена од водних накнада за 

2020.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

10. Приједлог Плана  утрошка намјенских средстава 

за 2020.годину остварених по основу Закона о 

заштити од пожара, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. Приједлог Плана  утрошка средстава за 

2020.годину остварених од концесионе накнаде, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

12. 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 

13. Програм уписа образовних профила у СШЦ 

Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Средњошколски центар Рудо 

14. Приједлог Програма рада Скупштине општине 

Рудо за 2020. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Предсједник Скупштине и секретар 

Скупштине 

ПРЕДЛАГАЧ:Предсједник Скупштине 

15. Програм рада Начелника општине Рудо за 2020. 

годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине 
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16. Приједлог Одлуке о подстицајима у 

пољопривреди за 2020.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

17. Програм рада мјесних заједница за 2020. 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:01-022-85/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

6.................................................................... 
На основу члана 32 Закона о коцесијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/13 и 

16/18) и члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 27.12.2018. 

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 концесијама за 2019. годину 

 

I 

Овим Програмом се регулише кориштење 

средстава које општина Рудо остварује у 2019. години по 

основу Закона о концесијама, у укупно планираном 

износу од 1.200.000 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 

            2019. 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 2019.години. 

 

V 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

 T А Б Е Л А  број 1 

Подаци о планираном кориштењу средстава од 

концесионе накнаде за  2019. годину 

Ред 

број 

Н А М Ј Е Н А % 

уче

шћ 

    

ИЗНОС 

НА

ПО 

МЕ

НА 

I Изградња примарних  

Инфраструктурних 

објеката 

30

% 
360.000 

Пла

н 

кап

ита

лни

х 

инв

ест

ици

ја 

за 

201

9. г. 

II За остале сврхе-

подстицај развоја 

пољопривредне 

производње и 

финансирање следећих 

буџетских расхода: 

70

% 
840.000 

Про

гра

м 

кор

ишт

ења 

сре

дст

ава 
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1. Подстицај 

пољопривредне 

производње 

 

200.000 

 

2. Трошкови јавне расвјете   18.000  

3. Студенске стипендије   85.000  

4. Набавка лож уља   12.000  

5. Издвај.за социјалну 

зашт. 

      

233.290 

 

6. Издвајања за удружења  80.000  

7. Матер.трошкови СШЦ  70.950  

8. Матер.трошк.Библиотеке  15.060  

9. Матер.трошк.ОШ Рудо  12.000  

10. Матер.трошк.ОШ 

Штрпци 

 12.000  

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

% 

1.200.00

0 

 

                                                                                                                                                         

Број: 01-013-108/18. 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

7.................................................................... 
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 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

27.12.2018. године, донијела је 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД 

ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА 

ЗА 2019. 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 поцијенама франко утоварено на камионском 

путу за одређену календарску годину у шумама које су 

додијељене на кориштење. 

Ову накнаду 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 2019. годину по том 

основу износи 60.000 КМ. 

 

III 

Из планираних средстава по том основу 

дјелимично или потпуно ће се финансирати следећи 

пројекти: 

1. Услуге зимске службе (конто 412812) 

...............................................................   13.000 КМ 

2. Одржавање локалних путева (конто 412520) 

................................................................  15.000 КМ 

3. Санирање локалних путева из Плана капиталних 

инвестиција   (конто 511200)................32.000 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: 01-022-82/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

8.................................................................... 
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 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

4/17 и 8/17) Скупштина општине Рудо насједници 

одржаној дана 27.12.2018.године, д о н и ј е л а    ј е 

 

 

ПРОГРАМ 

Кориштења средстава посебних намјена од 

Водних накнада за 2019. 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 изадатака 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. 
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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 уплаћују 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. 

 

II 

Планирани износ ових средстава за 2019. Годину 

износи 9.900 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 ивођењу 

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 2019.годину, напријед наведена 

средства биће утрошена за дјелимично или потпуно 

финансирање: 

-реализација пројеката у 2019. год........9.900 КМ. 

 

IV 

Средства прикупљена на рачун посебних намјена 

буџетао пштине 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 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве 

у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број: 01-022-83/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

9.................................................................... 
На основу члана 81. Став 2. Закона о заштити од 

пожара  („Службени гласник РС „ 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 дана 27.12.2018.године,    д о н о с и 

 

 

П Л А Н 

утрошка намјенских средстава за 2019.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, распоређују се и искључиво 

служе за реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општина и градова и изградњу 

објеката које користе ватрогасне јединице за своје 

активности и чување ватрогасне опреме (ватрогасни 

домови и спремишта). 

По овом основу је за 2019.годину планиран 

приход од 4.000 КМ. 

 

II 

Намјенска средства из тачке I овог Плана , 

заједно са средствима пренешеним из 2017.и 

2018.године,планирају се користити у 2019.години за 

набавку уређаја за пуњење противпожарних апарата 

прахом. 

 

III 

Овај План ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

                                                 

Број: 01-013-109/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

10.................................................................. 
На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи РС  („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16) и члана 36. Статута општине Рудо  

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној  дана 

27.12.2018.године, доноси : 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Програма рада мјесних заједница за 

2019.годину 
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Члан 1.  

 Усваја се Програм рада мјесних заједница за 

2019.годину. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

      

Број: 01-022-86/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

11.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 98/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

27.12.2018. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о субвенционисању превоза 

  

Члан 1. 

Одобрава се суфинансирање трошкова 

саобраћања аутобуске линије Рудо-Фоча  и назад, у 

износу од 450,00 КМ мјесечно, стим да се  превозник 

обавеже да на овој линији саобраћа минимално три пута 

седмично, понедељак, сриједа и петак. 

 

Члан 2. 

Средства за ове намјене до краја  2019. године 

обезбиједиће се из буџета општине Рудо 416129-остале 

текуће дознаке грађана. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 

општине и Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-88/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

12.................................................................. 
На основу члана  39. став 2. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи РС  („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16) и члана 36.став 2.тачка 13. Статута 

општине Рудо  („Службени гласник општине Рудо“ број 

4/17 i 8/17 ), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној  дана 27.12.2018.године, доноси : 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели на привремено коришћење  зграде 

„Обданиште“ у Рудом 

 

Члан 1.  

 Јавној установи „Центар за социјални рад 

Рудо“(у даљем тексту: Центар) додјељују се на  

првремено коришћење непокретности у власништву (1/1) 

општине Рудо, уписане у лист непокретности бр.468/38 и 

то : 

- зграда под називом  „Обданиште“ , укупне корисне 

површине 360 м2, изграђена на парцели  к.ч.639/2 ,КО 

Рудо Град, и 

-земљиште уз зграду , површине 1219 м2, к.ч. 639/1, КО 

Рудо Град. 

 

Члан 2. 

 Непокретности из члана 1. ове одлуке додјељују 

се Центру ради обављања   регистроване дјелатности у 

конкретном случају за потребе  боравка дјеце и младих са 

сметњама у развоју. 

 

Члан 3. 

Наведене непокретности додјељују се на  

коришћење на период од 15 година , без накнаде.  

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор, којим ће се прецизирати права и обавезе у 

погледу кориштења наведених непокретности  између 

општине Рудо као  власника непокретности и Центра као 

корисника ових непокретности .   

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

       

Број: 01-022-89/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

13.................................................................. 
На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана  

27.12.2018. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о разрјешењу ВД  чланова Управног одбора 

 Јавне установе за туризам и спорт Рудо 

 

 

Члан 1. 

Мршевић Предраг, Јаковљевић Јадранка и 

Вујичић Милан разрјешавају се  дужност ВД  чланова 

Управног одбора Јавне установе за туризам и спорт Рудо, 

због истека мандата. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  
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Број:01-022-90/18   

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

14.................................................................. 
На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана  

27.12.2018. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању  чланова Управног одбора 

 Јавне установе за туризам и спорт Рудо 

 

Члан 1. 

На дужност чланова Управног одбора Јавне 

установе за туризам и спорт Рудо, на период од четири 

године, именују се: 

1. Мршевић Предраг 

2. Јаковљевић Јадранка 

3. Вујичић Милана  

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

  

Број:01-022-91/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

15.................................................................. 
На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана  

27.12.2018. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о разрешењу ВД чланова Управног одбора 

 ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

Балчаковић Мирослав, Јовановић Мирко и 

Папоњак Драган, разрјешавају се дужности чланова ВД 

Управног одбора ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо, због истека 

мандата. 

 

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

  

Број:01-022-92/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

16.................................................................. 
На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана  

27.12.2018. године, донијела је  

 

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању  чланова Управног одбора 

 ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

 

 

Члан 1. 

На дужност чланова Управног одбора ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо, на период од четири године, именују 

се: 

1. Новаковић Исидора 

2. Јовановић Мирко 

3. Балчаковић Мирослав 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

  

Број:01-022-93/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

17.................................................................. 
На основу члана 39. Закона локалној 

самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16) и члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 4/17), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  27.12.2018. године, 

донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о разрјешењу чланова Одбора за жалбе јединици 

локалне самоуправе 

 

 

Члан 1. 

Топаловић Зоран, Сташевић Славица и Лакић 

Славко разрјешавају се чланства у Одбору за жалбе   

општине Рудо, због истека мандата. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-94/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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18.................................................................. 
На основу члана 39. Закона локалној 

самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16) и члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 4/17), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  27.12.2018. године, 

донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању ВД чланова Одбора за жалбе јединици 

локалне самоуправе 

 

 

Члан 1. 

За вршиоце дужности чланова Одбора за жалбе   

општине Рудо именују се: 

1. Топаловић Зоран-предсједник 

2. Сташевић Славица-члан 

3. Лакић Славко-члан 

 

Члан 2. 

 Мандат именованим ВД члановима Одбора за 

жалбе траје до окончања поступка поновног јавног 

конкурса који ће се расписати и објавити након 

правоснажности ове одлуке.  

 Спровођење поновног јавног конкурса за избор и 

именовање Одбора за жалбе, укључујући преглед 

приспјелих пријава  и предлагање кандидата извршиће 

Комисија именована одлуком Скупштине општине Рудо 

број:01-022-53/18 од 27.септембра 2018.године.           

 

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-95/18 

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 

19.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16)  и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној  дана 

18.12.2018. године доноси  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели на привремено коришћење земљишта   

 

 

Члан 1.  

 Јавној установи за туризам и спорт Рудо 

додјељује се на привремено коришћење земљиште које се 

налази на траси старе ускотрачне пруге и то дијелови 

парцела означених као: к.ч. 862/1 КО Рудо град, к.ч. 

1011/1 КО Рудо град, к.ч. 1115 КО Рудо град (нови 

премјер), к.ч. 508/2 КО Борановићи, к.ч. 943/6 КО 

Борановићи, к.ч. 947/7 КО Борановићи, к.ч. 1004/8 КО 

Борановићи, к.ч. 1010/4 КО Борановићи (стари премјер) 

к.ч. 213 КО Штрпци, к.ч. 214 КО Штрпци, к.ч. 215 КО 

Штрпци, к.ч. 216 КО Штрпци, к.ч. 217 КО Штрпци, к.ч. 

218 КО Штрпци, к.ч. 220 КО Штрпци, к.ч. 221 КО 

Штрпци, к.ч. 227 КО Штрпци, к.ч. 239 КО Штрпци, к.ч. 

240 КО Штрпци, к.ч. 243/1 КО Штрпци, к.ч. 244 КО 

Штрпци, к.ч. 245/1 КО Штрпци, к.ч. 245/2 КО Штрпци, 

к.ч. 311 КО Штрпци, к.ч. 337 КО Штрпци, к.ч. 351/1 КО 

Штрпци и к.ч. 2127 КО Штрпци (нови премјер). 

 

Члан 2. 

 Земљиште из члана 1. ове Одлуке додјељује се 

Јавној установи за туризам и спорт Рудо за потребе 

пројекта, ради успостављања зелене бициклистичке стазе 

на траси некадашње ускотрачне пруге.  

 

Члан 3. 

 Право привременог коришћења додјељује се на 

период од 10 година, без накнаде.  

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор о додјели земљишта на привремено коришћење у 

складу са овом Одлуком.  

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-78/18  

Датум: 27.децембар  2018.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                           Велибор Ћировић с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

 д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Јавној 

установи за туризам и спорт, за мјесец децембар 2018. 

године (организациони код 0 080 930), у износу од 700,00 

КМ, са конта 411290 – Расходи за доприносе на накнаде 

(120,00 КМ) и са конта 411300 – Расходи за накнаду 

плата запослених за вријеме боловања (580,00 КМ) на 

конто 411100 – Расходи за бруто плате запослених 

(700,00 КМ).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-7/18 

Датум: 27.12.2018. год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
2.................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

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

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута општине Рудо 

– пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ 

број: 5/13 и 3/14) Начелник општине, д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец новембар 2018. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 4.855,00 КМ, 

са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда 4.855,00 КМ на 

конто 511321 – Издаци за набавку канцеларијског 

намјештаја износ од 1.855,00 КМ (набавка 

канцеларијског намјештаја) и на конто 513718 – Издаци 

за осталу нематеријалну непроизведену имовину износ 

од 3.000,00 КМ (УНДП – учешће у пројекту ИЛДП).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-6/18 

Датум: 26.11.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
3.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:4/17) Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.32. Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку услуга: „Санација 

локалног пута Скакавац-Бјељевине“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 8.547,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су од донације општине Нови Град Сарајево, а плаћање 

ће се вршити са ставке издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију путева, 

економски код 511231. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број:02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-63 /18 

Датум: 16.11.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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4.................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама  став 4. 

ЗЈН („Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси: 

  

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке  

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-7-2-52-3-18/18 од 16.11.2018.године, а који се односи 

на „Санацију локалног пута Скакавац-Бјељевине“, 

понуду није доставио ниједан понуђач. 

 

II 

Поступак се поништава у складу са чланом 69. 

став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из 

разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном 

крајњем року. 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-63/18 од 03.12.2018.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо и веб стараници општине Рудо“. 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-

63/18 од 03.12.2018. године 

 

Број: 02-404-63 /18 

Датум: 03.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
5.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине 

Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.9. Нацрта Плана 

јавних набавки за 2019. годину, за набавку услуга: 

„Превоз ученика на подручју општине Рудо у 2019. 

години“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ - а 

износи 51.300,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке ће бити 

обезбјеђена у Буџету општине Рудо за 2019. годину са 

ставке текуће помоћи ученицима - превоз ђака , 

економски код 416124. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

отвореног поступка и спровођењем е-аукције. Критериј 

за додјелу уговора је најнижа цијена.  

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-65 /18 

Датум: 19.11.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
6.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем отвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки 

број:245-1-2-53-3-19/18 од 20.11.2018.године  и у 

Службеном гласнику БиХ  број: 83/18  од  23.11.2018. 

године, а који се односи на  „Превоз ученика на подручју 

општине Рудо у 2019. години“, понуду је доставио 

слиједећи понуђач: 

1. „ИН ТУРС“ ДОО Рудо,  на износ од 60.680,00 

КМ без ПДВ-а, односно 71.206,20 КМ са ПДВ-ом 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.  

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем „ИН 

ТУРС“ Рудо  приступи закључивању уговора. 

 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број 02-

404-65/18 од 10.12.2018.године саставни је дио ове 

Одлуке. 
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IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте. 

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у  „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-

65/18 од 10.12.2018. године 

 

Број: 02-404-65 /18 

Датум: 11.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
7.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.4 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за XII мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 190,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

расходи за канцеларијски материјал, економски код 

412319. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо. 

Број: 02-404-66 /18 

Датум: 04.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
8.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ( 

„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год.,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за XII мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 220,13 КМ 

без ПДВ-а, односно 257,55 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-66/18 

Датум: 27.11.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

9.................................................................... 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 
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I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.3 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за XII мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 140,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-67 /18 

Датум: 27.11.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
10.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ( 

„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год.,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала за XII мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 148,29 КМ 

без ПДВ-а, односно 173,50 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-67 /18 

Датум: 04.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
11.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине 

Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.4. Плана јавних 

набавки за 2019.годину, за набавку услуга: „Чишћење 

снијега у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ - а 

11.110,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи за услуге зимске службе , економски код 412812. 

 

III  

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског захтјева и спровођењем е-аукције. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.  

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-68 /18 

Датум: 29.11.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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12.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине 

Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.8.  Плана јавних 

набавки за 2019. годину, за набавку роба: „Набавка 

горива за потребе општине Рудо у 2019. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 8.547,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2019. годину са ставке 

расходи по основу утрошка горива, економски код 

412630. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског поступка. Критериј за додјелу уговора је 

eкономски најповољнија понуда. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-69 /18 

Датум: 05.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
13.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр: 

245-7-1-57-3-21/18  од 05.12.2018. године, а који се 

односи на „Набавку горива за потребе општине Рудо у 

2019. години“, понуду је доставио следећи понуђач: 

1.  „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука , на 

износ од 8.639,32 КМ без ПДВ-а, односно 

10.108,00 КМ са ПДВ –ом. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је економски 

најповољнија понуда.        

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем 

„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука, приступи 

закључивању уговора. 

III 

Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-

404-69/18 од 21.12.2018.године саставни је дио ове 

Одлуке. 

IV 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од дана пријема исте. 

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“ Службеном гласнику општине 

Рудо“ и веб страници општине Рудо. 

 

ПРИЛОГ: Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-

404-69/18 од 21.12.2018.године 

 

Број: 02-404-69 /18 

Датум: 21.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
14.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине 

Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.33. Плана јавних 

набавки за 2018.годину, за набавку услуга:„Израда 
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пројектно – техничке документације за опремање 

стамбеног објекта колективног становања у Рудом“. 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 5.500,00 КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката за 

посебне социјалне групе, економски код 511112. 

III  

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

конкурентског захтјева и спровођењем е-аукције. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.  

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужена је 

Комисија за јавне набавке именована Рјешењем број: 02-

020-17/17 од 12.04.2017.год. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-72 /18 

Датум: 07.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
15.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 67. 

Статута  општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 4/17), Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем конкурентског 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки бр.: 

245-7-2-58-3-22/18  од 07.12.2018. године, а који се 

односи на „ Израду пројектно – техничке документације 

за опремање стамбеног објекта колективног становања у 

Рудом“, понуде су доставили следећи понуђачи: 

1. „РАДИС“ ДОО  Источно Сарајево 

2. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" 

Бања Лука, ПЈ Требиње 

 

II 

Након отварања и прегледа приспјелих понуда 

утврђено је да понуде у потпуности испуњавају услове 

предвиђене тендерском документацијом, па су позване да 

учествују у е-аукцији. 

 

III 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након спроведене е-аукције, добијена је следећа 

ранг листа: 

1. „РАДИС“ ДОО  Источно Сарајево на износ 

од  4.200,00 КМ без ПДВ-а 

2. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" 

Бања Лука, ПЈ Требиње на износ од   

5.300,00 KM без ПДВ-а 

на основу које је оцијењено да је најповољнији 

понуђач „РАДИС“ ДОО  Источно Сарајево на 

износ од  4.200,00 КМ без ПДВ-а 

 

IV 

Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-

404-72/18 од 27.12.2018 године је саставни дио ове 

Одлуке. 

V 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од дана пријема исте. 

Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине 

Рудо, у најмање три примјерка. 

 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у  „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-

72/18 од 27.12.2018. године 

 

Број: 02-404-72 /18 

Датум: 27.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
16.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.19. Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку услуге „Украшавање 

града за Нову годину“ 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 480,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018.годину, са ставке 

расходи за новогодишње кићење града, економски код 

412943. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
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IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за јавне набавке и 

инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-73 /18 

Датум: 13.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
17.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ( 

„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год.,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Украшавање града за 

Нову годину “ понуду је доставио следећи понуђач: 

1. „СПЛЕНДОР“ с.п.-ЛЕД расвјета,  Бања Лука, на 

износ од 1.337,61 КМ без ПДВ-а, односно 

1.565,00 КМ са ПДВ-ом; 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда „СПЛЕНДОР“ с.п.-ЛЕД расвјета, 

Бања Лука, испуњава све услове у складу са тендерском 

документацијом и да се са понуђачем „СПЛЕНДОР“ с.п.-

ЛЕД расвјета, Бања Лука, приступи закључивању 

уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ и на веб страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-73 /18 

Датум: 14.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

18.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и  члана 67.  

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број: 4/17)  Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о доношењу   плана јавних набавки за 2019. годину 

 

I 

 

Доноси се  План јавних набавки за буџетску - 

календарску 2019. годину. 

 

 

II 

Саставни дио ове одлуке је  План јавних набавки 

за 2019. годину. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ и веб 

страници општине Рудо. 

 

Број: 02-404-64 /18 

Датум: 19.11.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОПШТИНА РУДО 

Р. 

бр. 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРНЈ 

ПРОЦИЈЕ

Њ 

ВРИЈЕДНО

СТ 

ПЛАНИРАН

А БРУТО 

ВРИЈ. 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ПОКРЕ.ПОС

Т. 

ОКВ.ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. УСЛУГЕ 

1.1. Електрична енергија 
 

 
6.840,00 8.000,00 

Конкурентски 

захтјев 
  

Буџет 

412211 

Изузеће по члану 

10. ЗЈН 

1.2. Јавна расвјета  15.385,00 18.000,00 
Конкурентски 

захтјев 
  

Буџет 

412814 

Изузеће по члану 

10. ЗЈН 

1.3. Вода и канализација  3.590,00 4.200,00 
Директни 

споразум 
  

Буџет 412221, 

412222,412815 

Изузеће по члану 

10. ЗЈН 

1.4. Чишћење снијега 9062000-9 11.110,00 13.000,00 
Конкурентски 

захтјев 

новембар, 

2018 

децембар,  

2018 

Буџет 

412812 
E-АУКЦИЈА 

1.5. Услуге кафилерије  3.420,00 4.000,00 
Директни 

споразум 

март,  

2019 

април, 

 2019 

Буџет 

412223 
 

1.6. Услуге дератизације 90923000-3 5.130,00 6.000,00 
Директни 

споразум 

март,  

2019 

април,  

2019 

Буџет 

412223 
 

1.7. 
Услуге штампања и 

увезивања 
 1.025,00 1.200,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412731 
 

1.8. 
Услуге објаве тендера и 

огласа 
 2.560,00 3.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412732 
 

1.9. Превоз ученика 60140000-1 51.300,00 60.000,00 
Отворени 

поступак 

новембар, 

2018 

децембар, 

2018 

Буџет 

416124, МП РС 

Дјелим.се.фин.од   

стр.Мин. просвјете 

РС,Е-АУКЦИЈА 

1.10 Услуге репрезентације  3.418,00 4.000,00 
Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412941 
 

1.11 Комуникационе услуге  16.240,00 19.000,00 
Конкурентски 

захтјев 
01.01.2019. 31.12.2019. 

Буџет 

412230 
 

1.12 
Текуће одржавање 

службених аутомобила 
 1.710,00 2.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412530 
 

1.13 
Текуће одржавање 

канцеларијске опреме 
 427,00 500,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412530 
 

1.14 
Текуће одржавање 

компјутерске опреме 
 1.282,00 1.500,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412530 
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1.15 
Осигурање и регистрација 

службених аутомобила 
 1.280,00 1.500,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412721 
 

1.16 Осигурање запослених 6000000-0 1.280,00 1.500,00 
Директни 

споразум 

фебруар, 

2019 

март, 

 2019 

Буџет 

412725 
 

1.17 
Услуге одржавања 

рачунарских програма 
 8.547,00 10.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412770 
 

1.18 
Расходи за прославу дана 

општине 
 5.560,00 6.500,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412943 
 

1.19 
Расходи за новогодишње 

кићење града 
 1.710,00 2.000,00 

Директни 

споразум 

децембар, 

2018 

децембар, 

2018 

Буџет 

412943 
 

1.20 
Расходи за новогодишње 

пакетиће 
 670,00 780,00 

Директни 

споразум 

децембар, 

2018 

децембар, 

2019 

Буџет 

412943 
 

1.21 

Расходи поводом 

манифест. Лимски 

бијатлон 

 2.780,00 3.250,00 
Директни 

споразум 

јун, 

 2019 

јун,  

2019 

Буџет 

412943 
 

1.22 
Остали расходи 

репрезентације 
 2.110,00 2.470,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412943 
 

1.23 
Одржавање јавних 

површина 
 34.188,00 40.000,00 

Конкурентски 

захтјев 
01.01.2019. 31.12.2019. 

Буџет 

412813 
 

1.24 Одржавање јавне расвјете  855,00 1.000,00 
Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412819 
 

1.25 

Услуге санације и 

чишћења у случају 

елементарне непогоде и 

штете 

 5.128,00 6.000,00 
Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

416126 
 

1.26 
Одржавање локалних 

путева 
45112310-1 12.820,00 15.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412520 
Е-АУКЦИЈА 

 
 

УКУПНО: 
 

 

200.365,00 

 

234.400,00 
 

 

 

 

2. РОБЕ 

2.1. Набавка огревног дрвета  855,00 1.000,00 
Директни 

споразум 

септембар, 

2019 

октобар, 

2019 

Буџет 

412215 
 

2.2. 
Набавка лож уља 

 
09135000-4 10.260,00 12.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

мај,  

2019 

јун,  

2019 

Буџет 

412216 
Е-АУКЦИЈА 

2.3. 
Набавка компјутерског 

материјала 
30200000-1 1.970,00 2.300,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412311 
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2.4. 
Набавка канцеларијског 

материјала 
30192000-1 5.130,00 6.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет  

412319 
 

2.5. 
Стручна литература и 

часописи 
 1.710,00 2.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412330 
 

2.6. 
Материјал за одржавање 

хигијене 
 855,00 1.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412320 
 

2.7. 
Материјал за потребе 

цивилне заштите 
 855,00 1.000,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412443 
 

2.8. Набавка горива 09130000-9 8.547,00 10.000,00 
Конкурентски 

захтјев 

новембар,  

2018 

децембар, 

2018 

Буџет 

412630 
 

2.9. 
Остали режијски 

материјал 
 1.282,00 1.500,00 

Директни 

споразум 

по потреби, 

2019 

по потреби, 

2019 

Буџет 

412390 
 

 
 

УКУПНО: 
 

 

31.460,00 

 

36.800,00 
 

 

 

3. РАДОВИ 

 

3.1. 

Изградња, инвестиционо 

одржавање, зграда, 

објеката, набaвка опреме 

исл. 

 401.100,00 469.300,00    

Буџет 

511200 

 

Набавка се покреће 

након усвајања 

плана капиталних 

инвестиција за 

2019.годину 

  

УКУПНО: 

  

401.100,00 

 

469.300,00 

 

 

                

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Рато Рајак, дипл.инж.арх с.р. 
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19.................................................................................................................................................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14),  члана 67.  Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17)  и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 7/15) Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2018. годину 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2018. годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.29. додају се новe тачке  које гласе: 

Ред. 

број 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕ

Њ. 

ВРИЈEДНО

СТ 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ПОКР. 

ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.30. 

Израда стручног мишљења 

и УТУ за објекте јавне 

расвјете у општини Рудо 

 750,00 880,00 
Директни 

споразум 

јул,  

2018 

август, 

2018 

Буџет  

511200 
 

1.31. 

Израда главног пројекта за 

реконструкцију Улице 

краља Петра I 

ослободиоца у Рудом и 

пројекта техничке воде у 

Мрсову 

 5.950,00 6.960,00 
Директни 

споразум 

август, 

 2018 

септембар, 

2018 

Буџет  

511200 
 

 
 

УКУПНО: 
 

 

208.870,00 

 

244.334,00 
     

 

 

 

 

II 

У табеларном прегледу  плана јавних набавки за 2018. годину, у дијелу тачке 2. робе, иза тачке 2.13. додају се нове тачке  које гласе: 

Ред. 

број 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕ

Њ. 

ВРИЈEДНО

СТ 

ПЛАНИРАН

А 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОС

Т 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ПОКР. 

ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 
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2.14. 
Набавка и инсталирање 

видео надзора 
 7.695,00 9.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

август,  

2018 

септембар,  

2018 

Агенција за 

безбједност 

саобраћаја РС 

и Буџет 

511343 

Е-АУКЦИЈА 

2.15. 

Набавка 

електроматеријала и 

репарација свјетиљки 

 1.020,00 1195,00 
Директни 

споразум 

август,  

2018 

август,  

2018 

Буџет  

511200 
 

2.16. 
Набавка полуоблица и 

греде 
 1.410,00 1650,00 

Директни 

споразум 

август,  

2018 

август,  

2018 

Буџет 

416126 
 

2.17. 
Набавка канцеларијских 

столица и ормара 
 1.600,00 

 

Директни 

споразум 

Октобар, 

2018 

Октобар, 

2018 

Буџет 

511321 
 

 

 

УКУПНО: 
 48.690,00 56.959,00 

   
 

 

 

 

 

III 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2018. годину, у дијелу тачке 3. Радови,  тачке 3.6. се брише и дадају се додаје се нове тачке које гласе:  

Ред. 

Број 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

3.6. 

Асфалтирање локалних 

путева у општини Рудо у 

2018.години 
 

100.850,00 118.000,00  
Отворени  

поступак 

јул, 

2018 
август, 2018 

Буџет  

511200 
Е-АУКЦИЈА 

3.7. 

Eлектрификација 

стамбених јединица 

расељених особа и 

повратника у насељу 

Опутница-општина Рудо 

 
147.365,00 172.418,00 

Отворени  

поступак 

јул, 

2018 

август, 

2018 

Средства 

Министа-

рства  

за људска 

права и 

избјеглице 

БиХ 

Е-АУКЦИЈА 

3.8. 

Јавна расвјета на 

територији општине Рудо 

у 2018.години 
 

13.700,00 16.000,00 
Конкурентски 

захтјев 

август, 

2018 

септембар, 

2018 

Буџет 

511200 
Е-АУКЦИЈА 

 

 

УКУПНО: 

 
 

566.824,00 663.163,00 
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IV 

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

 

Број: 02-404-39 /18 

Датум: 17.07.2018.год.                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                                          Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
20................................................................................................................................................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14),  члана 67.  Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17)  и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 7/15) Начелник општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2018. годину 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2018. годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.31. додају се нове тачкa  којa гласи: 

Ред. 

Број 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ. 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР. 
НАПОМЕНА 

1.32. 
Санација локалног пута 

Скакавац- Бјељевине  
8.547,00 10.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

новембар, 

2018 

децембар, 

2018 

Донација 

општине 

Нови Град 

Сарајево, 

511231 

 

1.33. 

Израда пројектно – 

техничке документације за 

опремање стамбеног 

објекта колективног 

становања у Рудом 

 
5.500,00 6.430,00 

Конкурентски 

захтјев 

децембар, 

2018 

децембар, 

2018 

Буџет, 

511112  

 
 

УКУПНО: 
 

 

222.917,00 

 

260.764,00 
     

 

II 

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

 
Број: 02-404-62 /18 

Датум: 16.11.2018.год.                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                                Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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21.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

Бр.02-020-1/19 

Дана: 04.01.2019.године 

 

          На основу члана 49.став 3. тачка б) Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(Службени гласник Републике Српске бр.121/12 и 46/17 ) 

и члана 10. Одлуке о организацији и функционисању 

цивилне заштите из области заштите и  спасавања на 

подручју општине Рудо , бр.01-022-107/13) од 

26.09.2013.године , Начелник општине Рудо , доноси : 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

За повјереника заштите и спасавања у Мјесној 

заједници Старо Рудо, именује се Његош Јанковић , 

предсједник Савјета ове мјесне заједнице. 

 

II 

Именовани је задужен за  предузимање мјера  за 

заштиту и спасавање становништва и материјалних 

добара  насељених мјеста  која припадају Мјесној 

заједници Старо Рудо.  

 

III 

 Повјереник је дужан да , одмах по сазнању да је 

наређена мобилизација или на позив , дође у канцеларију 

Мјесне заједнице Старо Рудо на дужност, на коју је 

распоређен  по овом рјешењу ради предузимања мјера за 

учешће грађана у спровођењу самозаштите и учествује у 

свим активностима које се спроводе у акцијама заштите и 

спасавања људи и материјалних добара, на подручју ове 

мјесне заједнице. 

 

IV 

У случају неиспуњавања обавеза по овом 

рјешењу, именовани подлијеже казненим одредбама из 

члана 165. Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама. 

 

V 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

ДОСТАВЉЕНО:                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1..Његош Јанковић              Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

2. Служби заштите и спас.                                                     

3.        а/а 

22.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо бр. 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев за помоћ  Велинке 

Петковић из Рудог  , а на предлог Комисије за 

спровођење поступка додјеле помоћи из буџета општине 

избјеглим и расељеним лицима,  Начелник општине 

Рудо, д о н о с и: 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

  Велинки Петковић из Рудог   одобравају  се 

новчана средства, у износу од  500,00 КМ, на име помоћи 

за трошкове сахране супруга Петковић 

Драгомира(корисник социјалне помоћи).  

 

II 

 Наведена средства , са позиције “ текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима-416-123“ , уплатити на 

рачун супруга , бр. 562-006-81234455-24- Н ЛБ 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: 02-40-243/18                              

Датум: 27.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
23.................................................................. 

На основу чл. 67.став 1. тч. 5. Статута општине 

Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 и 8/17) , а 

по захтјеву Ватрогасног друштва Рудо  бр.242/18 од 

21.12.2018.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 2019-ој 

години. 

 

II 

Подршка општине Рудо реализоваће се 

суфинансирањем набавке тешког навалног ватрогасног 

возила , у износу који се утврди Планом капиталних 

инвестиција за 2019-у годину. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-323-22/18                                                          

Датум: 24.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

24.................................................................. 
На основу члана 59. став 1.тч.12. и члана  82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр.  97/16), разматрајући захтјев   ЈУ 

Центар за социјални рад Рудо, бр.01-530-730/18 од 

03.12.2018.године , Начелник општине Рудо д о н о с и : 
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста  

 ЈУ Центар за социјални рад   Рудо 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста  ЈУ 

Центар за социјални рад   Рудо, бр.01-530-730/18 од 

30.11.2018.године.  

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „ Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:  02-023-1/18                                                    

Датум: 06.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
25.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник  општине Рудо“ број: 

4/17 и 8/17), разматрајући захтјев савјета МЗ Старо Рудо 

за помоћ Радовић Борку из Златара , општина Рудо , а на 

предлог Комисије за спровођење поступка  додјеле 

помоћи из буџета оштине избеглим и расељеним лицима 

, Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

         Радовић Борку из Златара, општина  Рудо, 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу од 500,00  

КМ, на име помоћи за извођење радова на обезбјеђењу 

породичног домаћинства водом за пиће  .   

 

II 

 Наведена средства,  са позиције „текуће помоћи 

избјеглим и расељеним лицима 416-123“, уплатити на 

рачун именованог,  бр.562-006-81130994-07-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: 02-40-219/18 

Датум: 05.11.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
26.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17),  Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о новчаној помоћи 

 

I 

 Предрагу  Кастратовићу  из Рудог  

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу од  

1000,00 КМ ,на име  помоћи за трошкове лијечења.  

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције “  416-129- остале помоћи“, уплатити 

на рачун  супруге именованог(Oливера Кастратовић) , бр. 

562-100-80118716-15-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: 02-022-79 /18 

Датум: 25.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
27.................................................................. 
На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута општине 

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

8/17), по захтјеву за помоћ Раденка Мићевића из села 

Орах, а на приједлог Комисије  за спровођење поступка  

додјеле помоћи из буџета оштине избеглим и расељеним 

лицима , Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

         РАДЕНКУ МИЋЕВИЋУ из села Орах , општина  

Рудо , одобравају се  новчана средства у износу од  

500,00  КМ, на име помоћи за набавку цријева за довод 

воде за потребе  породичног домаћинства.   

 

II 

 Наведена средства, из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „текуће помоћи избјеглим и расељеним 

лицима 416-123“, уплатити на рачун Мићевић Милете,  

бр.562-006-81370861-49-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: 02-40-236/18 

Датум: 10.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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28.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:  

4/17 и 8/17),по захтјеву МЗ Старо Рудо  , а на приједлог 

Комисије за спровођење поступка додјеле помоћи из 

буџета општине избјеглим и расељени лицима, Начелник 

општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

              Одобравају се  новчана средства , у износу од  

150,00 КМ , Мјесној заједници Старо Рудо, на име 

помоћи за рјешавање проблема одвода вишка воде са 

резервоара , која ствара проблеме на путу (лед) у 

зимском периоду . 

 

II 

Наведена средства , са буџетске  позиције “ 

остале текуће дознаке грађанима  416-129“, уплатити на 

рачун  ТР „Варда“ Рудо, бр. 562 006 00000 10386-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: 02-40-126/18 

Датум: 03.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
29.................................................................. 

На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17 и 8/17), по захтјеву Ветеринарске амбуланте „Саво“ 

Рудо, Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

Ветеринарској амбуланти „Саво“ Рудо, 

одобравају се новчана средства, у износу од  2000,00 КМ 

, за набавку хируршког инструментарија за малу праксу. 

 

II 

Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције   „заштита животиња-415-228“, 

уплатити на рачун ове амбуланте , бр. 562 006 

8126404218-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- 40-244/18 

Датум: 31.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
30.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо („Службени гласник  општине Рудо“ број: 

4/17 и 8/17), по захтјеву Раковић (Марко) Предрага из 

Раковића за помоћ на санирању последица пожара на 

стајском објекту , а на предлог Комисије за процјену 

штете , Начелник општине Рудо  д о н о с и : 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

         Раковић Предрагу из Раковића, општина Рудо, 

одобравају се новчана средства, у износу од 500,00  КМ, 

на име помоћи за санирање последица пожара на 

стајском објекту  .  

II 

 Наведена средства,  са буџетске  позиције „ 

остале помоћи  416-126 “, уплатити на рачун именованог,  

бр.562-006-81236631-92-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: 02-40-232/18 

Датум: 04.12.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
31.................................................................. 
 На основу члана 67. став 1. алинеја 5. Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.4/17 

и 8/17), по захтјеву Мирославе Станић,  Начелник 

општине Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

I 

МИРОСЛАВИ СТАНИЋ , запосленој  у  

Општинској управи Рудо , одобравају се   новчана 

средства , у износу од 500,00 КМ, на име трошкова  

лијечења. 

II 

 Наведена средства  , са  буџетске позиције  

„остале помоћи запосленим-411-419 “ , уплатити  на 

рачун  именоване , бр.562-100 -802-1157619-НЛБ банка. 
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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: 02-40-226/18 

Датум: 14.11.2018.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ОПОЗИВА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ РУДО 

1................................................................... 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РИБНИК 

Комисија за спровођење опозива  

начелника Општине Рудо 

Број :01-03-31/18 

Дана, 26.11.2018. 

 

Комисија за спровођење поступка опозива 

Начелника Општине Рудо, а на основу члана 45.в став 1. 

тачка 2. и 4. Изборног закона РС (“Службени гласник 

РС”, број : 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), на 

сједници одржаној дана, 26.11.2018. године донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о изгледу гласачког листића, набавци материјала и 

достављање материјала за гласање гласачким 

одборима, те набавци средстава потребних за 

спровођење поступка опозива начелника 

 Општине Рудо  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се изглед гласачког 

листића, набавка материјала и достављање материјала за 

гласање гласачким одборима, те набавка средстава 

потребних за спровођење поступка опозива начелника 

Општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 Гласачки листић садржи назив органа који је 

донио Одлуку о покретању поступка опозива начелника 

Општине Рудо, Комисије за спровођење поступка 

опозива начелника Општине Рудо, грб општине, уписан 

текст „ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ за спровођење поступка 

опозива Начелника општине Рудо, ПИТАЊЕ О КОЈЕМ 

СЕ ГРАЂАНИ ИЗЈАШЊАВАЈУ,  ДА ЛИ СТЕ ЗА 

ОПОЗИВ (СМЈЕНУ) НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО, 

РАЈАК РАТА”, опције за изјашњавање које гласе “ЗА 

ОПОЗИВ” и “ПРОТИВ ОПОЗИВА”, мјесто за печат 

„М.П.“ и  упутство за гласање са које гласи “Ваш 

гласачки листић биће важећи ако на гласачком листићу 

заокружите једну од понуђених опција”.  

 Сваки гласачки листић биће наранџасто-свијетле 

боје, текст одштампан ћириличним писмом са 

перфорацијом и нумеражом на талону. 

  Гласачки листићи за гласање путем поште  је 

истог облика и текста, стим да на полеђини садржи текст 

„ПОШТА“. 

Гласачки листићи за редовна гласача мјеста биће 

нумерисани са редним бројем од 0001 до 7900 а за 

гласање путем поште од редног броја 7901 до 8200. 

 

Члан 3. 

 Комисија ће извршити набавку материјала 

потребног за гласање и спровођење поступка опозива, на 

терет средстава буџета Општине Рудо у складу са чланом 

VI Одлуке о покретању поступка за опозив начелника 

Општине Рудо, а за спровођење Одлуке задужује се 

предсједник Комисије. 

 

Члан 4. 

 Достављање материјала за гласање извршиће се 

најкасније уочи дана гласања одређеног за изјашњавање 

грађана и то преузмањем од стране предсједника 

гласачког одбора који ће се изјаснити о начину чувања 

материјала за гласање. 

 Примопредаја материјала за гласање ће се 

извршити од стране предсједника гласачког одбора у 

просторијама Општине Рудо или  непосредно на 

гласачким мјестима. 

 Предсједнике гласачких одбора Комисија ће 

телефонским путем обавјестити о тачном термину 

примопредаје материјала за гласање. 

 

Члан 5. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у “Службеном гласнику” Општине Рудо 

и на званичном сајту Општине Рудо. 

      

    Предсједник Комисије 

           Ђуровић Зоран 

2................................................................... 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                

О П Ш Т И Н А    РУДО 

Комисија за спровођење поступка 

опозива начелника општине Рудо 

Број:01-03-30/18                                                                                                                                                                          

Дана: 20.11.2018 године 

 

             Комисија за провођење поступка опозива 

начелника Општине Рудо, а на основу члана 45.в 

Изборног закона Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 

и 109/12) Комисија за спровођење поступка опозива 

начeлника Општине Рудо на сједници одржаној дана 

20.11.2018 године, донијела  је: 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању плана и роковника активности на 

спровођењу поступка за опозив начелника општине 

Рудо 
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Члан  1. 

 Активности Комисије за спровођење поступка 

опозива начелника општине Рудо у наредном периоду 

базираће се на следеће активности али не ограничавајући 

се само на њих већ и обављање других послова које 

наметне потреба: 

 -Бирачки списак: 

 *захтјев ЦИК-у за издавање извода из 

Централног брачког списка послати одмах а најкасније 

до 22.11.2018.године, 

 *контакти са надлежним службама ЦИК-а и 

координирање активности до коначног штампања 

спискова и припреме истихе за гласачке одборе 

најкасније до 21.12.2018.године,  

-Бирачка мјеста: 

 *Одредити бирачка мјеста и локација бирачких 

мјеста одмах а најкасније до 22.11.2018.године, 

 * Објава локација бирачких мјеста путем ТВ 

Рудо, огласне табле, службеног сајта и плакатама у 

мјесним заједницама до 14.12.2018.године,  

 *Контактирати све власнике простора за 

резервисање бирачких мјеста као и за редовне изборе 

писмено и усмено, 

* За бирачка мјеста Устибар, Обрвена и Миоче 

закључити уговоре о закупу. 

 -Гласачки листићи: 

 *Усвојити Одлуку о изгледу гласачког листића, 

набавци материјала и достављању материјала за гласање 

бирачким одборима, те набавци материјала потребног за 

спровођење поступка опозива начелника општине Рудо 

најкасније до 26.11.2018.године, 

 *израда гласачких листића за редовна гласачка 

мјеста и за гласање путем поште до 05.12.2018.године, 

 *слање гласачког материјала на адресу гласача 

регистрованих за гласање путем поште и гласање у 

одсуству до 06.12.2018.године, 

 *Обавјештавање гласача који су били 

регистровани за гласање на гласачком мјесту „лично“ до 

07.12.2018.године, 

-Мобилни тим: 

 *Обратити се писмено ЈУ Центар за социјални 

рад Рудо, ЈЗУ ДЗ Др Стојана и Љубица Рудо и тражити 

да доставе спискове лица која због болести или старости 

нису у могућности да гласају на редовним бирачким 

мјестима најкасније до 26.11.2018.године.  

*На ТВ Рудо, сајту општине и Огласним таблама 

поставити обавјештење грађанима који због болести или 

старости нису у могућности да дођу на редовна бирачка 

мјеста а желе да гласају путем мобилног тима у поступку 

опозива начелника општине Рудо да се могу пријавити у 

ЈУ Центар за социјални рад Рудо до 04.12.2018.године. 

након тога објединити све спискове и исте доставити 

службеницима Центра за бирачки списак најкасније до 

05.12.2018.године, 

*Обилазак евидентираних лица за њихово 

изјашњавање да ли желе да гласају путем мобилног тима 

организовати одмах по добијању спискова и завршити 

најкасније до 14.12.2018.године. 

*Сачинити план рада (обиласка гласача) 

Мобилних тимова најкасније до 21.12.2018.године. 

  -Бирачки одбори: 

 *Припремити спискове политичких субјеката, 

дописе којима се политички субјекти позивају на 

жријебање и на доставу приједлога и обрасце табела и 

пријава за чланове бирачких одбора и посматраче, 

обавити жријебање и именовати чланове бирачких 

одбора најкасније до 10.12.2018.године, 

*прикупљање приједлога за чланове гласачких 

одбоира најкасније до 06.12.2018.године, 

*Доношење акта о именовању гласачких одбора, 

најкасније 10.12.2018.године, 

*Обука чланова гласачких одбора најкасније до 

20.12.2018.године, 

-Посматрачи: 

 *Пријем захтјева за акредитацију посматрача до 

18.12.2018.године, 

 *Акредитација посматрача до  

20.12.2018.године. 

 -Остале активности: 

 * Обавјештење гласачима о мјесту и датуму 

одржавања изјашњавања у поступку опозива начелника 

општине Рудо-путем ТВ Рудо, огласне табле, службеног 

сајта и плакатама у мјесним заједницама до 

12.12.2018.године, 

  *комплетирање гласачког материјала најкасније 

до 21.12.2018.године, 

 *подјела осјетљивог и неосјетљивог материјала 

предсједницима гласачких одбора 22.12.2018.године. 

 *спровођење поступка изјашњавања грађана о 

опозиву начелника општине 23.12.2018.године у периоду 

од 07 до 19 часова. 

 *бројање гласова са бирачких мјеста МТ-1 и МТ-

2 обавиће се  24.12.2018.године, 

 *бројање гласачких листића за гласаче 

регистроване за гласање путем поште и за гласање у 

одсуству 28.12.2018.године, 

 *утврђивање прелиминарних резултата гласања 

28.12.2018.године. 

 *достављање извјештаја о Скупштини општине 

Рудо до 15.01.2019.године. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

бићe објављена у "Службеном гласнику Општине Рудо" 

и на званичном сајту општине Рудо.  

     

                    ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                Ђуровић Зоран  
3................................................................... 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                

О П Ш Т И Н А    РУДО 

Комисија за спровођење поступка 

опозива начелника општине Рудо 

Број:01-03-29/18                                                                                                                                                                          

Дана: 20.11.2018 године 

 

             Комисија за провођење поступка опозива 

начелника Општине Рудо, а на основу члана 45.в став 1. 

тачка 1, 5 и 12 Изборног закона Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број: 34/02, 

35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12, а у вези са чланом 5. 

Одлуке о покретању поступка опозива начелника 
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општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:11/18) и члана 2. Рјешења о именовању Комисије за 

спровођење поступка опозива начeлника Општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:11/18) Комисија 

за спровођење поступка опозива начeлника Општине 

Рудо на сједници одржаној дана 26.11.2018 године, 

донијела  је: 

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању квалификација, броја чланова, 

поступка жријебања и именовања чланова гласачких 

одбора за провођење поступка опозива начелника 

општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

Овом одлуком утврђују се квалификације, број 

чланова, поступак жријебања и именовања чланова 

гласачког одбора за провођење поступка опозива 

начелника општине Рудо. 

 Члан гласачког одбора у смислу ове одлуке је: 

предсједник, члан, замјеник предсједника и замјеник 

члана. 

 Израз „политички субјект“ кориштен у овој 

одлуци подразумјева политичке странке и независног 

кандидатакоји су били овјерени за учешће на последњим 

локалним изборима. 

 „Комисија“ је Комисија за спровођење поступка 

опозива начелника општине Рудо.  

 

Члан 2. 

 Члан гласачког одбора  за спровођење поступка 

опозива  начелника Општине Рудо је лице са правом 

гласа, које има пребивалиште на подручју општине Рудо 

и по могућности је уписан у извод из централног 

бирачког списка за бирачко мјесто  за које се именује, да 

има најмање завршену средњу школу  III, IV  или  V 

степен стручне спреме и да нема сметњи прописаних 

чланом 2.3 Изборног Закона Бих. 

 Приликом именовања члана гласачког одбора и 

његовог замјеника комисија ће настојати да обезбиједи 

да број мање заступљеног пола буде најмање четрдесет 

посто од укупног броја чланова, мултиетичан састав 

гласачког одбора тамо гдје је то могуће. 

 Члану гласачког одбора који није уписан у извод 

из централног бирачког списка за гласачко мјесто за које 

именован биће омогућено да буде одсутан сагласачког 

мјеста за онолико времена  колико му је потребно да на 

гласачком мјесту гдје је уписан обави гласање. 

    

 Члан 3. 

 Гласачки одбор се састоји од предсједника и 

његовог замјеника и два до четири члана и њихових 

замјеника,  зависно од величине гласачког мјеста. 

 Замјеник предсједника, односно замјеник члана 

гласачког одбора учествује у раду гласачког одбора само 

ако је предсједник или члан гласачког одбора оправдано 

спријечен да дође на гласачко мјесто или ако у току рада 

на дан  изјашњавања грађана о  опозиву наченика из 

оправданих разлога мора напустити бирачко мјесто. 

 

Члан 4. 

 У гласачким одборима заступљени су 

представници политичких субјеката . 

 Само један представник једног политичког 

субјекта може бити у саставу једног гласачког 

одбора.Мјеста у гласачким одборима политичким 

субјектима ће бити додјељена у поступку јавног 

жријебања. 

 Комисија за опозив упутит ће политичким 

субјектима позив за присуство поступку жријебања  

телефоном, телефаксом или е-маилом, или курирском 

службом. 

 Политички субјекти дужни су комисији 

доставити приједлоге за чланове гласачких одбора и 

обрасце СГ-1  -изјава предложеног члана гласачког 

одбора  својеручно потписане од стране предложеног 

члана гласачког одбора и овјерене печатом и потписом 

овлаштеног лица ОО Политичког субјекта. 

 Приједлози се подносе  директно Комисији која 

ће радити у згради Општине Рудо. 

  Комисија ће разматрати све приједлоге достављене 

закључно са 06.12.2018 године (четвртак) до 14 часова. 

 Ако политички субјекат  не достави образац  у 

одређеном року за сваког предложеног члана /замјеника 

члана, комисија такав приједлог неће разматрати.                

 Након завршеног рока за достављање приједлога 

комисија  ће извршити именовање чланова глсачких 

одбора.                                    

 Мјеста замјеника се попуњавају из истих 

политичких субјеката који су жријебањем одређени за 

попуњавање чланства  за исто гласачко мјесто. 

 Комисија  именује предсједнике и  њихове 

замјенике из реда чланова односно замјеника чланова 

гласачких одбора водећи рачуна о застуљености 

политичких субјеката и њиховом до сада изборном 

искуству. 

 Уколико политички субјекат комисији не 

достави приједлоге за чланове гласачких одбора у року 

комисија ће извршити именовање на основу  евиденције 

општинске изборне комисије водећи рачуна о ранијем 

учешћу у раду гласачких одбора.   

 Комисија политичким субјектима доставља акт о 

именовању чланова гласачких одбора  који садржи име и 

презиме предсједника и њихових замјеника,чланова и 

њихових замјеника, назив политичког субјекта на чији су 

приједлог именовани број и локацију гласачког мјеста, 

образложење на који начин је именован и поука о 

правном лијеку.   

 Достављање се врши телефаксом, е-мајлом или 

лично политичком субјекту.                            На акт 

о именовању чланова гласачких одбора може се изјавити 

приговор комисији у року од 24 сата од пријема одлуке 

који се одређује према потврди о достављању. 

 

Члан 5. 

 Поступак додјеле мјеста у гласачком одбору се 

обавља на следећи начин:                                                            

 - Редослијед политичких субјеката утврђује се 

поступком жријебања.                                          -   

Редослијед гласачких мјеста неће се посебно 

жријебати већ ће се узети по редослиједу како су 

гласачка мјеста одређена одлуком о гласачким мјестима,                                                                              
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 -  Попуњавање мјеста у гласачким одборима 

врши се на начин да се узме прво гласачко мјесто са 

листе гласачких мјеста  и чланство у гласачком одбору 

попуњава се називом политичког субјекта са листе 

политичких субјеката према редослиједу утврђеним 

жријебањем (у даљем тексту листа) док се не попуни 

укупно чланство тог гласачког одбора.   

 У следећем гласачком одбору чланство се 

попуњава називом политичког субјекта  који је на реду са 

листе  с тим што послије назива политичког субјекта који 

је последњи на листи наставља са називом  политичког 

субјекта који је први на листи и даље редом, а поступак 

се понавља за гласачко мјесто до коначног  попуњавања 

свих мјеста  у гласачким одборима.                                             

 Један политички субјекат не може добити више 

од једног мјеста у гласачком одбору, а ако би се то 

десило приликом додјеле комисија врши замјену мјеста, 

тако што тог политичког субјекта премјешта у следећи 

гласачки одбор. 

 

Члан  6. 

 Комисија обучава именоване чланове гласачких  

одбора. 

 

Члан 7. 

 Чланови гласачких одбора имају право на 

надокнаду за свој рад из финансијских средстава  сходно 

одлуци Скупштине општине  о покретању поступка за 

опозив начелника.                             

 Одлуку о висини накнаде из става 1. комисија ће 

донијети накнадно. 

 

 Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

бићe објављена у "Службеном гласнику Општине Рудо" 

и на званичном сајту општине Рудо.  

                                            

                                          ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

           Ђуровић Зоран 

4................................................................... 
Република Српска 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО 

-Комисија за спровођење поступка опозива начелника 

општине Рудо- 

Број:01-03-25/18 

Датум: 20.11.2018. године 

 

                    На основу члана 45в став 1. тачка 2 и 4 

Изборног закона Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број:34/02,35/03,24/04,19/05,24/12 и 

109/12), Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника општине Рудо, на сједници одржаној 

20.11.2018. године усвојила је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одређивању гласачких мјеста и њихових локација 

за изјашњавање грађана о опозиву Начелника 

општине Рудо 

Члан 1. 

 За изјашњавање грађана о опозиву начелника 

општине Рудо, заказаног за дан  23.12.2018.године на 

подручју општине Рудо, одређују се мјеста за 

изјашњавање грађана о опозиву Начелника општине 

Рудо, односно следећа гласачка мјеста:  

1.       Гласачко мјесто 001 Увац, које обухвата 

насељена мјеста: Књегиња, Плема и Увац, 

одређује се гласање у просторијама основне 

школе „Бошко Буха у Увцу,  

2.       Гласачко мјесто 002 Штрпци, које обухвата 

насељена мјеста: Бјелушине, Бован, Доња 

Ријека, Горња Ријека, Штрпци и Зубач, 

одређује се гласање у просторијама мјесне 

заједнице Штрпци, 

3.      Гласачко мјесто 003 Старо Рудо, које 

обухвата насељена мјеста:Бјелуговина, 

Будалице, Косовићи, Равне Њиве, Старо Рудо, 

Стргачи, Вити Граб, Заграђе, Златари, 

Зарбовина и Зубањ, одређује се гласање у 

просторијама мјесне заједнице Старо Рудо, 

4.       Гласачко мјесто 004 Обрвена, које обухвата 

насељено мјесто: Обрвена, одређује се 

гласање у приватној кући Рађен Милоја у 

Обрвени 

5.       Гласачко мјесто 005 Цвркоте, које обухвата 

насељена мјеста:  Божовићи, Цвркоте, 

Раковићи и Трнавци, одређује се гласање у 

просторијама основне школе у Цвркотама, 

6.       Гласачко мјесто 006 Међурјечје, које 

обухвата насељено мјесто Међурјечје, 

одређује се гласање у просторијама основне 

школе у Међурјечју, 

7.      Гласачко мјесто 007 Оскоруша, које обухвата 

насељена мјеста: Оскоруша и Трнавци код 

Рудог, одређује се гласање у просторијама 

основне школе у Оскоруши, 

8.       Гласачко мјесто 008 Мокронози, које 

обухвата насељено мјесто Мокронози, 

одређује се гласање у просторијама основне 

школе у Мокронозима, 

9.       Гласачко мјесто 009 Рудо ОШ, које обухвата 

насељена мјеста: Гојава, Горње Цикоте, 

Пребидоли и дио насељеног мјеста Рудо-

улице:Крагујевачка (комплетна), Милоша 

Видаковића (комплетна), Пребидолска 

(комплетна), Росуље (комплетна), Рудо 

(комплетна), Светосавска (комплетна), 

Видовданска (комплетна), Краља Петра И 

Ослободиоца (парни бројеви од броја 2 до 

102), Добровољачка (комплетна), Др Ћајића 

(комплетна), Николе Гардовића (комплетна), 

Гојава-улице Индустријска (комплетна) и 

Гојавска (комплетна), одређује се гласање у 

просторијама е основне школе у Рудом, 

10. Гласачко мјесто 010 Мрсово које обухвата 

насељена мјеста:Арбанаси, Баре, Бишевићи, 

Бјељевине, Близна, Чавдари, Долови, Доња 

Стрмица, Дорићи, Дубац, Џиханићи, Горња 

Стрмица, Грабовик, Гривин, Ковачи, Љутава, 

Мрсово, Омачина, Опутница, Пазаље, 
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Пељевићи, Петачине, Похаре, Полимље, 

Попов До, Прибишићи, Радожеље, Рупавци, 

Сетихово, Станковача, Стргачина, Шахдани, 

Соколовићи, Трбосиље и Зарбовина, одређује 

се гласање у просторијама мјесне заједнице 

Мрсово, 

11. Гласачко мјесто 011 Гаочићи, које обухвата 

насељена мјеста:  Доњи раванци, 

Дуговјеч, Гаочићи, Горњи Раванци, Орах и 

Паст, одређује се гласање у просторијама 

основне школе у Гаочићима , 

12. Гласачко мјесто 012 Бјело Брдо, које 

обухвата насељена мјеста: Арсићи, Бијело 

брдо, Даниловићи, Јањићи, Микавице, 

Мисајловина, Омарине, Пријеворац и Ваган, 

одређује се гласање у просторијама основне 

школе у Микавицама, 

13. Гласачко мјесто 013 Устибар које обухвата 

насељено мјесто Устибар, одређује се гласање 

у приватној кући Церовић Љупка у Устибру,

  

14. Гласачко мјесто 014 Кула, које обухвата 

насељена мјеста: Борановићи, Доње Цикоте и 

Кула, одређује се гласање у просторијама 

основне школе у Кули, 

15. Гласачко мјесто 015 Миоче, које обухвата 

насељено мјесто Миоче, одређује се гласање 

у омладинској сали у Миочу,  

16. Гласачко мјесто 016 Рудо СШЦ 1, које 

обухвата дио насељеног мјеста Рудо-улице: 

Босанска (комплетна), Лимска (комплетна,), 

Милоша Обилића (комплетна), Палих 

српских бораца (комплетна), Пијачни пут 

(комплетна), Проте Славка Поповића 

(комплетна), Први мај (комплетна), 

Романијска (комплетна), Трг Слободе 

(комплетна), Војводе Степе Степановића 

(комплетна), Краља Петра И Ослободиоца 

(непарни бројеви од броја 1 до 101), Краља 

Петра И Ослободиоца (бб бројеви), 

Соколовића (комплетна) и Ђенерала 

Драгољуба Драже Михаиловића (комплетна), 

Краља Петра И Ослободиоца (31Б, 31А, 41Б, 

31Е, 31Ц, 41А и 43А), одређује се гласање у 

просторијама Средњошколског центра Рудо,

   

17. Гласачко мјесто 017 Рудо СШЦ 2, које 

обухвата насељена мјеста: Николићи, Ресићи 

и Рудо- улице12 јули (комплетна), Цара 

Душана (комплетна) и Вожда Карађорђа 

Петровића (комплетна), одређује се гласање у 

просторијама Средњошколског центра Рудо 

18. Гласачко мјесто ННН-Непотврђени,  

придружује се гласачком мјесту 16 Рудо 

СШЦ 1, које се налази у просторијама 

Средњошколског центра Рудо и 

19. Гласачко мјесто 000 лично, придружује се 

гласачком мјесту бр.17- Рудо СШЦ 2 које се 

налази у просторијама Средњошколског 

центра Рудо. 

  

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити на ТВ Рудо, огласној табли и 

сајту општине Рудо најкасније 5 дана прије одржавања 

гласања. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Комисија за спровођење поступка опозива 

начелника општине Рудо (у даљем тексту комисија) је у 

складу са одредбом члана 45в Изборног закона 

републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број:34/02,35/03,24/04,19/05,24/12 и 109/12) је 

одредила гласачка  мјеста за спровођење поступка 

опозива начелнику општине Рудо тако да број бирача на 

бирачким мјестима не буде већо од 1.000 и да исто не 

буде превише удаљено за гласаче који гласају на том 

гласачком мјесту. Локације гласачких мјеста одређене 

овом одлуком идентичне су гласачким мјестима Основне 

изборне јединице Рудо, које су биле одређене за локалне 

изборе 2016.године и опште изборе 2018.године.   

                         

                                         ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                 Зоран Ђуровић, дипл.прав. 
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3. Одлука о утврђивању квалификација, броја чланова, поступка жријебања и именовања чланова 

 гласачких одбора за провођење поступка опозива начелника општине Рудо   3/77 

4. Одлука о одређивању гласачких мјеста и њихових локација за изјашњавање грађана  

о опозиву Начелника општине Рудо        4/78 

 

 


