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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXII Рудо, 9. јул  2018. године Број 6 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1....................................................................  
На основу члана 38. и 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:97/16), члана 17. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 96/05 и 98/13) и члана 36. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 06.07.2018. године,  донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о платама и другим правима функционера 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се плате функционера 

општине Рудо и друга права по основу радног односа за 

вријеме обављања функције. 

 

Члан 2. 

 Функционери општине Рудо у складу са законом 

и Статутом општине су: 

            -начелник општине, 

           -замјеник начелника општине,  

           -предсједник Скупштине општине, 

           -потпредсједник Скупштине општине, 

  

Члан 3. 

Функционери општине  своју дужност обављају 

професионално са статусом запосленог лица по основу 

рјешења о раду на мандатни период утврђен изборним 

прописима, осим потпредсједника Скупштине општине 

који функцију обавља волонтерски. 

  

Члан 4. 

Функционери општине врше овлашћења у 

складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о 

статусу функционера јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 5. 

Плата функционера општине утврђује се у 

зависности од просјечне плате запослених у Општинској 

управи Рудо за протеклу годину, не укључујући плате 

функционера. 

Коефицијенти за обрачун плата су: 

1. Начелник општине................... 2.5  

2. Замјеник начелника ................. 1.8 

3. Предсједник  Скупштине......... 1.8 

 

 

 

На основу критеријума броја становника у 

јединици локалне самоуправе, плата Начелника општине 

увећава се за 5 %. 

Плата функционера из става 1. овог члана за 

сваку годину радног стажа увећава се: 

-до навршених 25 година 0,3%, 

-након навршених 25 година свака наредна 

година  0,5%. 

 

Члан 6. 

Потпредсједнику Скупштине општине који 

функцију обавља волонтерски утврђује се мјесечна 

одборничка накнада у износу од 50% просјечне нето 

плате исплаћене у општинској управи за претходну 

годину, не укључујући плате функционера. 

 

Члан 7. 

Потпредсједник Скупштине општине, који 

функцију обавља волонтерски има право на накнаду у 

висини нето плате предсједника Скупштине општине у 

случају када због спријечености предсједника 

Скупштине општине обавља његову функцију. 

Накнада из става 1. овог члана утврђује се у 

висини нето плате предсједника Скупштине општине 

који своју функцију обавља са статусом запосленог лица, 

сразмјерно времену проведеном у обављању функције. 

Одлуку о накнади доноси Скупштина општине.  

 

Члан 8. 

Плата функционера се на почетку сваке текуће 

године усклађује са просјеком плате запослених у 

Општинској управи Рудо за протеклу годину. 

Просјечну плату саопштава Начелник општине. 

 

Члан 9. 

Функционери општине који своју функцију 

обављају професионално имају право на годишњи одмор, 

плаћено и неплаћено одсуство и остала права из радног 

односа која остварују у складу са Законом о локалној 

самоуправи, Законом о раду и колективним уговорима. 

Функционери немају право на увећање плате за 

случај прековременог рада. 

Члан 10. 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука о платама функционера локалне самоуправе 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 5/14). 
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Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-34/18.  

Датум: 06.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 36. став 2. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

06.07. 2018. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о финансирању пројеката удружења грађана 

 из буџета општине Рудо за 2018. Годину 

 

 

Члан 1. 

 Из средстава буџета општине Рудо за 2018. 

годину – буџетска ставка 4152 „Грантови у земљи“, 

финансираће се пројекти следећих  удружења: 

1. Удружење жена „Ева“ Рудо ............    . 4.000,00 КМ 

2. Удружење пензионера ....................     10.000,00 КМ 

3. Рафтинг клуб „Валине“ ...................      4.000,00 КМ 

4. Удружење родитеља са 4 и више дјеце   4.000,00 КМ 

5. СРД „Језеро“ Рудо...........................      4.000,00 КМ 

6. Удружење узгајивача малине  

 „Малина“ Рудо.......................................      1.550,00 КМ 

7. Удружење за помоћ лицима са  

посебним потребама  „Нада“.............      8.500,00 КМ 

8. ЦОД „Луна“-подршка женском 

предузетништву ...............................      4.000,00 КМ 

9. Савјет младих Рудо...........................      3.700,00 КМ 

10. Удружење пчелара „Медовина“ Рудо     2.000,00 КМ 

11. СКПД „Просвјета“............................      2.000,00 КМ 

12. Планинарско спортска организација  

„Вихра“..............................................      2.000,00 КМ 

13. ПУП.............................................         500,00 КМ 

                        УКУПНО:    50.250,00 КМ 

 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 

општине и Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове. 

 

Члан 3. 

Удружења су дужна трошити средства у складу 

са пројектним приједлогом и висином одобреног износа, 

с тим да максималан износ за административне трошкове 

не може бити већи од 30% од додјељеног гранта.  

 

Члан 4. 

Набављена опрема кроз овај грант мора се 

користити у складу са пројектном намјеном. Удружење 

се обавезује да набављену опрему не смије отуђити а у 

случају гашења удружења, опрему су дужни предати 

општинској управи Рудо. 

 

Члан 5. 

Удружења из члана 1. ове одлуке дужна су 

достављати извјештаје о утрошку дозначених средстава 

Одјељењу за привреду и финансије просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

Члан 6. 

Општина ће вршити контролу утрошка средстава 

и мониторинг реализације пројекта.  

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-33/18 

Датум: 06.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

3....................................................................   
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 348. став (1) Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. 

Одлуке о учествовању општине Рудо на лицитацијама у 

поступку намирења потраживања за невраћене кредите за 

подстицај развоја локалне заједнице („Службени гласник 

општине Рудо“, број 11/13, 13/13, 10/14 и 5/15) и члана 

36. став (2) тачка 13) Статута општине Рудо („Службени 

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

општине Рудо, на сједници одржаној дана  06.07.2018. 

године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о продаји непокретности  

 

Члан 1. 

           Општина Рудо продаје путем усменог јавног 

надметања - лицитацијом непокретност означену као 

к.ч.број 1363/3, звано велика страна (кућа и двориште) 

укупне површине 500 м
2
, коју чине дио кућа, површине 

76 м
2
 и дио двориште, површине 424 м

2
, уписану у 

Посједовни лист број 350 и Зк уложак број 678 КО СП 

Штрпци, на име општине Рудо. 

    

Члан 2. 

            Почетна продајна цијена непокретности из члана 

1. ове одлуке је 19.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и 

физичка лица која уз пријаву за лицитацију приложе 

доказ о уплаћеној кауцији у износу од 1.000,00 КМ, на 

жиро рачун општине Рудо броj: 5620060000126107, 

отворен код Развојне банке, врста прихода 729-124, 

шифра општине 080, буџетска организација 9999999. 
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Члан 4. 

Продајну цијену непокретности, купац је дужан 

уплатити у року од 15 дана од закљученог поступка 

лицитације, а предаја непокретности у посјед извршиће 

се након уплате купопродајне цијене и закључења 

купопродајног уговора. 

Све трошкове око израде и провођења 

купопродајног уговора сноси купац. 

 

Члан 5. 

 Поступак лицитације спровешће Комисија за 

продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо 

у складу са одредбама Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12). 

 

Члан 6. 

 Оглас о продаји непокретности биће објављен у 

дневном листу „Глас Српске“ и Телевизији Рудо и то 

најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан 

лицитације. 

 Примјерак огласа о лицитацији истовремено ће 

бити истакнут и на огласној табли и интернет страници 

општине Рудо.  

 

Члан 7. 

Овлашћује се Начелник општине Рудо да по 

окончаном поступку лицитације, а по прибављеном 

мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - 

сједиште замјеника у Фочи, закључи уговор о продаји 

непокретности из тачке 1. ове одлуке. 

 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-36/18     
Датум: 06.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

4....................................................................   
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

члана 54. Пословника („Службени гласник општине 

Рудо“ број 6/17), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 06.07.2018.године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Комисије за избор и именовање 

 

Члан 1. 

Разрјешавају се чланства у Комисију за избор и 

именовања Скупштине општине Рудо одборници 

Слободан Миковић, Илија Арсић, Славиша Симић, Горан 

Ћувиза и Шеро Енвер. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-022-29/18                                                       

Датум: 06.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

5....................................................................   
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 54. Пословника („Службени гласник општине 

Рудо“ број 6/18), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 06.07.2018.године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор и именовање 

 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор и именовања Скупштине 

општине Рудо именују се: 

1. Чолаковић Милко, предсједник 

2. Станишић Крсто, замјеник предсједника 

3. Миковић Слободан, члан 

4. Шеро Енвер, члан 

5. Павловић Драган, члан 

 

Члан 2. 

Комисија за избор и именовање обавља послове 

предвиђене Пословником, а то је: 

- предлаже избор и именовање, односно 

разрјешење функционера и других лица које 

бира, односно именује Скупштина, ако законом, 

Статутом, одлуком Скупштине или овим 

Пословником није другачије регулисано, 

- сарађује са одговарајућим тијелима других 

органа и организација у општини, прибавља 

њихова мишљења и утврдјује приједлоге за 

избор, именовање и разрјешења из надлежности 

Скупштине, 

- предлаже одлуку о накнадама за извршене 

послове одборницима и спољним члановима који 

су чланови комисија и других радних тијела, 

- утврђује приједлог за састав радних тијела 

Скупштине, 

- обавља и друге послове одредјене законом, 

општим актима Скупштине и овим 

Пословником. 

 

Члан  3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-022-30/18 

Датум: 06.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

6....................................................................   
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“број 4/17 и 8/17) а у 

складу са  чланом 23. и 24.  Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 

6/18), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 06.07.2018. године  донијела је 
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О Д Л У К У 

о именовању предсједника Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

За предсједника Скупштине општине Рудо 

именује се Велибор Ћировић на период трајања мандата 

Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-31/18                                                       

Датум: 06.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

7....................................................................   
На основу члана 112. тачка 2. и члана 114. 

Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“ број:106/09 и 44/15), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:97/16 ), члана 5. Правилника о поступку 

утврђивања смрти лица („Службени гласник Републике 

Српске“ број:65/10) и  члана 36. Статута општине Рудо  

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

06.07.2018.године, донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању мртвозорника  

 

 

Члан 1. 

 За љекаре – мртвозорнике који ће вршити 

преглед умрлих лица ради утврђивања смрти, времена и 

узрока смрти, изван здравствене установе, на подручју 

општине Рудо ( у даљем тексту: мртвозорници), именују 

се: 

  1.  др Вера Рајак, 

  2.  др Зоран Ћетковић 

  3.  др Снежана Митровић 

 

Члан  2. 

Мртвозорници су дужни поступати према 

одредбама Закона о здравственој заштити и Правилника 

о поступку утврђивања смрти лица. 

 

Члан  3. 

За преглед умрлог лица изван здравствене 

установе  по једном увиђају- утврђивању смрти, времена 

и узрока смрти мртвозорнику ће се исплатити укупна 

накнада у износу од 40,00 КМ. 

Накнада из предходног става ће се исплаћивати 

из буџета општине Рудо до 20. у мјесецу за предходни 

мјесец, а на основу података из евиденције о сваком 

извршеном прегледу, коју су мртвозорници обавезни да 

воде. 

 

 

Члан 4. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се начелник 

општине Рудо који ће са именованим  љекарима  

закључити уговоре којима ће се прецизније дефинисати 

међусобне обавезе. 

 

Члан 5. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о именовању мртвозорника („Службени гласник 

општине Рудо“ број:2/12). 

 

Члан  6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-35/18 

Датум: 06.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 

8....................................................................   
На основу члана 48.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 

06.07.2018.године, доноси: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈИ 

ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ПРЕДСЈЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ  

 

 

Члан 1. 

 У Комисију за примопредају дужности између 

Предсједника Скупштине именују се следећи одборници: 

1. Павловић Драган - предсједник, 

2. Видаковић Јовица - члан, 

3. Шеро Енвер - члан, 

 

Члан 2. 

Мандат члановима комисије из члана 1 ове 

одлуке је период трајања мандата Скупштине општине 

Рудо. 

Члан 2. 

Задатак комисије је да изврши примопредају 

дужности између Предсједника Скупштине у складу са 

законом о локалној самоуправи и Статуом општине Рудо.  

Комисија је дужна да сачини записник о 

извршеној примопредаји.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-32/18 

Датум: 06.јул 2018.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                                       Велибор Ћировић 
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