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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXV Рудо,  20. децембар  2021. године Број 12 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), и члана 36. Статута општине 

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

и 8/21), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 16.12.2021. године донијела је: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О измјенама и допунама Одлуке о допунским 

правима бораца, ратних војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено отаџбинског рата 

Републике Српске 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о допунским правима бораца, ратних 

војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске 

(„Службени гласник Општине Рудо“ број:2/08), у члану 

1. иза ријечи „права бораца“ додаје се: „бораца који су 

доспјели у заробљеништво- логораша“.  

Остали текст остаје непромјењен. 

 

Члан 2. 

У члану 3. ријечи: „члана 14.“ и „Пречишћени 

текст - („Службени гласник Републике Српске“ број: 

55/07)“, бришу се. 

 

Члан 3. 

У члану 4. иза ријечи „ратних војних инвалида“ 

додају се ријечи: „ бораца који су доспјели у 

заробљеништво- логораша“. 

Алинеја 8. мијења се и гласи: „Бањске 

рахабилитације“. 

Досадашња алинеја 8. постаје алинеја 9. 

 

Члан 4. 

У члану 5. иза ријечи борца прве и друге 

категорије“ додају се ријечи: „борца који је доспио у 

заробљеништво- логораша “. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 5. 

У члану 10. додаје се алинеја 4: „Умањење 

трошкова на легализацију бесправно изграђених објеката 

у складу са Одлуком Скупштине општине Рудо“. 

 

Члан 6. 

Одјељак 7. „Помоћ код рођења дјеце“ мијења се 

и гласи: „Помоћ код рођења дјеце и бањска 

рехабилитација“. 

Иза члана 11. додаје се члан 11 а) који гласи:  

„Борци који су доспјели у заробљеништво-

логораши имају право на бањску рехабилитацију у 

трајању од 7-10 дана, у зависности од расположивих 

средстава општине Рудо, једном у току три године. 

Општина Рудо ће расписивати Јавни позив сваке 

године на које ће се моћи пријавити заинтересовани 

логораши.“ 

 

Члан 7. 

У члану 12. став 1. иза ријечи „демобилисаним 

борцима од прве до пете категорије“ додају се ријечи: 

борцима који су доспјели у заробљеништво- 

логорашима“. 

Умјесто ријечи „150.00 КМ“ треба да стоји „250 

КМ“. 

 

Члан 8. 

У члану 13. иза ријечи „ратног војног инвалида“ 

додају се ријечи: „борац који је доспио у заробљеништво- 

логораш“. 

 

Члан 9. 

У члану 15. иза ријечи „демобилисани борци“ 

додају се ријечи: „борци који су доспјели у 

заробљеништво- логораши “. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-133/21  

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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2.................................................................... 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16,36/19 и 61/21), 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 16.12.2021.године,  д о н о с и       

 

 

О Д Л У К У 

О подстицајима за развој пољопривредне  

производње у 2022. 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 2022. години износе 

200.000  КМ  и  биће обезбјеђена планом буџета за 2022. 

годину, а корисници ће остваривати  кроз: 

-Подршку сточарској производњи ................ 132.500  КМ 

-Подршка биљној производњи..........................64.000  КМ 

-За  основна средства и опрему у 

пољопривреди.......................................................3.000  КМ 

-Подршка за учествовање  на пољопривредним 

сајмовима ................................................................500  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 

пчеларство........................................................132.500 КМ 

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

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

-за природно или вјештачко осјемењавање 

крава.....................................................................12.000 КМ 

-премију за произведено и предато млијеко....65.000 КМ 

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

-за узгој супрасних назимица..............................   500  КМ 

-за набавку-узгој и држање оваца и коза..........25.000  КМ 

-за набавку пилића кока носиља или кока 

носиља.....................................................................  500  КМ 

 -за узгој и држање пчела ....................................10.000 КМ 

(Б) За биљну производњу у ратарству и 

воћарству.............................................................64.000  КМ 

-за производњу стрних и озимих жита ароматичног и 

љековитог биља, стакленичка  и пластеничка 

производња...........................................................23.000  КМ  

-за заснивање  засада јагодичастог, бобичастог, 

јабучастог  и коштуничавог воћа (у текућој 

години)......................................................................  500 КМ 

-премију за произведено и предатојагодичасто и 

бобичасто воће, шљиву и јабуку.........................40.500 КМ 

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

пољопривреди и ветеринарству.......................3.000  КМ 

-за набавку  нове пољопривредне:механизације, 

 машина и опреме.................................................3.000   КМ 

(Д) Подршка за учествовање на пољопривредним 

сајмовима..................................................................500 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 за ту набавку. 

Подстицаји и премије наведени у члану 3. 

остварују се на основу документације и рачуна насталих 

у текућој години за коју је донесена одлука. 

 

Члан 5. 

Рокови за подношење захтјева за све врсте 

подстицаја су 31.12.2022.год изузев за подстицаје из 

члана 22. став 1. алинеја 1.и 6. гдје се захтјеви подносе 

најкасније до 31.07.2022.године. 

Изузетно, ако су рачуни ( документација) 

настали у периоду од 25.12. до 31.12. 2022. године, 

подносилац захтјева може остварити право на 

подстицајајна средства у наредној години. 

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. Комисија је у обавези да, најкасније у року од 

мјесец дана од дана подношења захтјева, изађе на лице 

мјеста ради утврђивање чињеничног стања. 

 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: 
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- 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, односно лица које у захтјеву 

наведе подносилац захтјева.  

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(донације или слично)  

остварена  подстицајна средства неће се исплаћивати , 

већ ће се за тај износ умањити дуг-обавеза 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  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  270  КМ по грлу. 

За јунице које су вјештачки осјемењене у 

октобру, новембру или децембру мјесецу 2021.године, 

подстицај се остварује  у 2022.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 

купљено/а грло/а неће отуђити најмање  

три године, изузев ако постоје здравствени 

проблеми, у ком случају 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 45 КМ по 

осјемењеном грлу. 

 

Члан 14. 

Право на подстицајна средства могу остварити 

корисници за произведено кравље, овчије или козје  
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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  0,20 КМ по литру за 

предато кравље млијеко  и 0,30 КМ по литру за предато 

овчије и козије млијеко. 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 троје и више јунади, ради това, 

старости од 6  до 24 мјесеца и тјелесне тежине 

минимално 500 кг, као и корисници који посједују пет и 

више свиња старости од 6 до 18 мјесеци и тјелесне 

тежине преко 120 кг. 

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 

150 КМ за товну јунад , а 50 КМ за товне свиње.    

 

Члан 16. 

Право за подстицајна средства за узгој супрасних 

назимица и држање крмача за приплод у току године, 

може остварити корисник ,који посједује три 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, 

Износ подстицајних средстава који подносилац 

може остварити у текућој години износи 70  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 15 коза. 

Основно стадо из става 1. овог члана чине 

женска грла која су дала потомство, приплодни овнови и 

јарчеви осјеменитељи у укупном броју један мужјак на 

петнаест женки. 

     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 и о проведеним мјерама 

ветеринарске заштите. 

- потврда-записник комисије о порјеклу,намјени и 

броју стада у складу са овом одлуком, 

Максимални износ подстицајних средстава који 

подносилац може остварити у текућој години износи 7 

КМ по грлу. 

 

Члан 18. 

Право на подстицајна средства за формирање 

основног стада оваца од 15 грла или коза од 10 грла  и за 

увећање, истог или истог постојећг стада до 50 грла , 

корисник остварује подстицај у износу од 20 КМ по грлу 

уз приложене следеће доказе : 

- рачун / уплатница о куповини (или овјерена 

копија),или записник комисије о  

  сопственом узгоју, 

- потврда од ветеринарске службе о укупном 

броју грла у предходној и текућој  

  години,  односно  записник комисије о броју 

грла у предходној и 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 10% од цијене 

кока односно пилића. 

 

Члан 20. 

 Право за подстицајна средства за набавку и тов 

пилића кокошки и ћурки, могу остварити корисници који 

набаве и утове најмање 150 а највише до 600 пилића 

кокошки, старости това 70 дана и више, односно 70 до 

400 пилића ћурки старости това 90 дана и више. 

 Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- рачун о куповини пилића (или овјерена копија)  

- записник Комисије о завршеном тову и укупном 

броју утовљених пилића. 

Износ подстицајних средстава које корисник може 

остварити у текућој години износи 1 КМ по утовљеном 

пилету коке а 1,5 КМ по утовљеном пилету ћурке. 
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Члан 21. 

Право на новчане подстицаје за узгој и држање 

пчела могу остварити корисници ако посједују најмање 

20  пчелињих друштава и регистровани произвођачи 

матица и то  у износу од 7 КМ по друштву и 1КМ за 

произведену и испоручену матицу. Подстицај могу 

остварити за максимално 70 пчелињих друштава и 

максимално 500 произведених матица. 

  Право на подстицајна средства из предходног 

става остварује се на основу захтјева уз који се прилаже: 

- доказ-записник о посједовању пчелињих 

друштава(комисија) – за пчелиња друштва, 

- Рјешење Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске  

     о регистрацији за производњу пчелињих матица – 

за произвођаче пчелињих матица, 

- евиденцију о продаји селекционисаних матица, 

попуњену на обрасцу прописаном од стране 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске. 

 

Члан 22. 

 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 на територији 

општине Рудо.  

 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 до 1000 КМ. 

 

Б. Новчани подстицаји за унапређење и  развоју 

биљне производње у ратарству   и воћарству 

Члан 23. 

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 0,2 и више хектара по једној до двије 

врсте, 

- корнишона 0,1 и више хектара 

- хељде  0,2 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 24. 

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 70 комада једне врсте осталог воћа  или 20 

садница ораха. 

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 25. 

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. 

 Ограничење из става 5. овог члана не односи се 

на пољопривредне произвођаче који имају закључен 

уговор из става 1. овог члана са правним лицем 

регистрованим за откуп или прераду пољопривредних 

производа чије је сједиште на територији општине Рудо. 

Премија за произведену и продату шљиву износи 

за откупну цијену: 

до 0,30 КМ./кг............................................... 15% 

0,31 КМ – 0,38 КМ/кг................................... 12% 

0,381 КМ – 0,45 КМ/кг................................. 10% 

0,451 КМ – 0,50 КМ/кг.................................   8% 

Премија за произведену и продату  јабуку износи 

10% од откупне цијене јабуке. 

Право на премију за произведено и продато воће 

из овог члана се остварује уколико је воће продато 
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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: 

ако је подносилац захтјева физичко лице 

- потврда од  регистрованог откупљивача воћа 

која садржи количину и цијену продатог воћа 

или откупни блок који садржи количину и 

цијену продатог воћа, копија уговора са 

откупљивачем воћа 

ако је откупљивач подносилац захтјева у име 

произвођача 

-  списак са наведеним личним подацима 

произвођача воћа, откупљеним количинама, 

бројевима жиро рачуна, откупна цијена воћа, 

изјава о закљученим уговорима о откупу  

   

Ц. Новчани подстицаји за инвестиције у  

основна средства у пољопривреди и 

ветеринарству 

Члан 26. 

Право на подстицајна средстава за набавку  нове 

пољопривредне механизације, машина и опреме у текућој 

години корисник остварује у износу од  20% 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 или  

  овјерена копија рачуна.               

 Ако је набавка извршена у иностранству 

приложити царинску документацију (овo се не односи  

уколико је вриједност купљене механизације, машина 

или опреме мања од 600 КМ.) 

  

Д. Подршка за учествовање на 

пољопривредним сајмовима 

 

Члан 27 . 

 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 у једном смјеру, односно 100 КМ уколико је 

удаљеност преко 100 км од Рудог у једном смјеру. 

 Уз захтјев приложити : 

- захвалницу и / или 

- доказ о освојеној награди и/или 

- потврду од организатора сајма о учествовању 

- потврду о регистрованом пољопривредном 

домаћинству. 

Корисник може остварити право на постицај 

само за учествовање на једном сајму у току године. 

Регистровани пољопривредни произвођачи имају 

право на само један подстицај по домаћинству по овом 

члану. 

 

Члан  28. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо, а 

примјењиваће се од 01.01.2022. године. 

  

Број: 01-022-127/21  

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

3.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), чланa 33. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12,  52/14, 103/15 и 

15/16) и члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, 4/17, 8/17 и 8/21), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној 16. 12. 2021. године,  

д о н и ј е л а  је 

 

 

О Д Л У К У 

О извршењу Буџета општине Рудо за 2022. годину 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин извршења 

Буџета општине Рудо за 2022. 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 с у укупном износу 

од 4.967.125 КМ, од чега: 

 -за утврђене намјене................4.950.125 КМ 

(текући и капитални трошкови) 

 -за буџетску резерву...............      17.000  КМ 

 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 - 

пречишћени текст, а сачињавају их: 

 -приходи који се дијеле између буџета 

Републике, буџета општине и градова и других 

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. 
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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 2022.годину. 

   

Члан 6. 

 Корисници буџетских средстава дужни су 

средства утврђена у буџету користити према начелима 

рационалности и штедње. 

 Корисници буџета располажу са планираним 

буџетским средствима према приоритетима које утврђује 

извршилац буџета. 

 

Члан 7. 

 Корисници буџетских средстава су обавезни да 

поднесу Одјељењу за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове, тромјесечни 

оперативни план за извршење буџета са потпуном 

структуром и намјеном тражених средстава, десет дана 

прије почетка квартала за који се план подноси.  

            Изузетно од става 1. овог члана, квартални 

финансијски план за први квартал фискалне године 

доставиће се до 15. јануара текуће фискалне године. 

 Уколико се укаже потреба за сезонским 

коришћењем средстава, буџетски корисници дужни су, 

писменим захтјевом, тражити измјену достављеног 

кварталног финансијског плана, и то најкасније 5 дана 

прије почетка квартала. 

 Одјељење за привреду и финансије обавјештава 

буџетског корисника о висини буџетских средстава која 

ће им се ставити на располагање тромјесечним 

оперативним буџетом, а у складу са процијењеним 

остварењем прилива  буџетских средстава. 

 Ако корисник буџета не поднесе оперативни 

план у року из става 1. овог члана, оперативни буџет за 

тог буџетског  корисника одређује Одјељење за привреду 

и  финансије. 

 Укупан износ свих мјесечних планова потрошње 

сваког буџетског корисника  може бити мањи или једнак 

износу усвојеног годишњег буџета за тог буџетског 

корисника. 

Буџетски корисници могу стварати обавезе 

највише до износа планираних кварталним плановима. 

Издаци се могу реализовати само ако су у складу 

са усвојеним финансијским планом. 

 

Члан 8. 

 Буџетски корисници према Правилнику о 

буџетским класификацијама, садржини рачуна и 

примјени контног плана за кориснике прихода буџета 

Републике, општина, градова и фондова дужни су се 

придржавати прописане буџетске класификације и 

буџетског рачуноводственог поља, аналитичке 

фондовске, организационе, економске и функционалне 

класификације. 

 Унос буџета, односно буџетских трансакција у 

систем трезора за кориснике буџета општине врши се на 

нивоу општег фонда (01), потрошачке јединице и 

синтетичког конта. 

 

Члан 9. 

 Фонд прихода по посебним прописима (02) 

користи се за евидентирање средстава која се,  на основу 

прописа, користе само у посебне сврхе и свих активности 

које се финансирају из тих средстава. 

 Фонд грантова (03) користи се за евидентирање 

грантова буџетских корисника и свих активности које се 

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 „Манојло 

Илић“ Рудо, Средњошколски центар „Рудо“, ЦКПД 

“Просвјета“ Рудо, Установа за туризам и спорт Рудо и 

Локална развојна агенција 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 и за 

вјеродостојан унос исправа  у рачуноводствене системе и 

главну књигу одговара буџетски корисник. 

Начелник општине може именовати радно тијело 

са задатком да врши контролу пословања свик корисника 

буџета  као и потрошњу средстава датих корисницима 

грантова. 
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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 и финансије средства распоређена 

буџетом прераспоређивати-реалоцирати: 

-у оквиру организационе јединице 

-између организационих јединица и то до 5% 

усвојених средстава те организационе јединице којој се 

средства умањују. 

Начелник је обавезан да полугодишње 

извјештава Скупштину општине о извршеној 

прерасподјели средстава из става 1. овог члана. 

Прерасподјела средстава у оквиру буџетских 

корисника између текућих и капиталних расхода се врши 

на основу закључка Начелника општине. Не може се 

вршити прерасподјела са материјалних трошкова на 

трошкове личних примања. 

 

Члан 16. 

Распоред средстава буџетске резерве вршиће се у 

складу са чланом 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске за: 

1.покривање непредвиђених расхода-за која нису 

планирана срдства у буџету 

2.буџетске издатке за које се у току године 

покаже да планирана буџетска средства нису била 

довољна 

3.привремено извршење обавеза буџета - услед 

смањења обима буџетских средстава, и 

4.изузетно за остале намјене у складу са 

одлукама Начелника општине. 

Средства буџетске резерве се троше на основу 

акта Начелника општине. 

Начелник општине полугодишње и годишње 

извјештава Скупштину општине о кориштењу средстава 

буџетске резерве. 

Корисници средстава грантова (помоћи) дужни 

су да поднесу извјештај о утрошку примљених средстава 

два пута годишње. 

 

Члан 17. 

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 18. 

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 19. 

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 20. 

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 Буџету општине обавезно се 

примјењују одредбе и планирани износи предвиђени 

овом Одлуком и Буџетом општине за 2022. годину. 

 

Члан 21. 

Правилнике, упитства и инструкције о 

спровођењу ове одлуке прописује Начелник општине. 

 

Члан 22. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-126/21  
Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

 

4.................................................................... 
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 16.12.2021. године,  

доноси 
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П  Р  О  Г  Р  А  М     Р  А  Д  А 

Скупштине  општине  Рудо  за  2022. годину 

 

Програм рада Скупштине општине Рудо за 2022. 

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 2020. 

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 

2021. години, 

ОБРАЂИВАЧ:Начелник општине  

2. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове 

уређења градског грађаевинског и осталог 

грађавинског земљишта, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,  

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о просјечној коначној 

грађевинској цијени стамбеног простора, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,  

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

4. Извјештај о провођењу Програма цивилне 

заштите за 2021. годину и Програм рада за 2022. 

год, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

5. Информација о стипендирању студената у 

2021/2022 школској години, 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за додјелу студентских 

стипендија 

6. Извјештај о раду Мјесних заједница за 2021. 

годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности и Савјети Мјесних заједница 

7. Извјештај о раду Пољопривредне задруге „Увац-

Рудо“ са п.о. Рудо за 2021.годину са освртом на 

промет пољопривредних производа, 

ОБРАЂИВАЧ: Пољопривредна задруга „Увац-

Рудо“ са п.о. Рудо 

8. Приједлог Програма обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње за 

2022. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. План рада и Финансијски план ЈЗУ ДЗ„Др 

Стојана и Љубица“ Рудо и Програм мјера на 

заштити здравља становништва у општини Рудо 

за 2022. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

10. Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо за 2022. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

11. Програм рада и Финансијски план Јавне 

установе за туризам и спорт Рудо за 2022.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа за туризам и спорт 

Рудо 

12. Програм рада и Финансијски план ЈУ Народна 

библиотека „Манојло Илић“ Рудо за 2022.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ 

Рудо 

13. Програм рада и Финансијски план КП „Услуга“ 

а.д. Рудо за 2022. годину, 

ОБРАЂИВАЧ:КП „Услуга“ а.д. Рудо 

14. Програм рада и Финансијски план ЈП 

Информативни центар. Рудо за 2022. годину, 

ОБРАЂИВАЧ:ЈП Информативни центар Рудо 

15.  Програм рада и Финансијски план ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за 2022. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

16. Програм извршавања Стратегије локалног 

развоја у 2022.години  , 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,  

просторно уређење и  инспекцијске послове, 

17. Програм рада мјесних заједница за 2022. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

18. Извјештај о стању објеката у власништву 

општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

19. Извјештај о извршењу Програма одржавања 

улица, локалних и некатегорисаних путева за 

2021.годину, 

-редовно одржавање- 

-зимско одржавање- 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

20. Приједлог  Програма одржавања улица, 

локалних и некатегорисаних путева на подручју 

општине Рудо за 2022.годину, 

БРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

21. Информација о  раду удружења грађана и 

њиховом материјалном положају 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,  

просторно уређ.и инсп. послове и удружења грађана 

22.  Извјештај о утрошку средстава из буџета 

општине Рудо одобрених удружењима грађана у 

2021.години, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије,  

просторно уређ.и инсп. послове и удружења грађана 
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23. Приједлог Одлуке о финансирању пројеката 

удружења грађана из буџета општине Рудо за 

2022.г, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и  

друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ 

1. Информација о извршењу буџета за период 

01.01.- 31.03.2022.године, 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

2. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета општине Рудо за 2021. годину, 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

 ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

3. Извјештај о извршењу Програма  коришћења 

средстава накнаде од продаје шумских дрвних 

сортимената  за 2021.годину, 
 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

4. Извјештај о извршењу Програма коришћења 

средстава остварених од концесионих накнада за 

2021.годину,  
 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

5. Извјештај о извршењу Програма коришћења 

средстава посебних намјена од водних накнада за 

2021.годину, 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

6. Извјештај о извршењу Плана  утрошка 

намјенских средстава за 2021.годину остварених 

по основу Закона о заштити од пожара, 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 

7. Извјештај о извршењу Плана капиталних 

инвестиција за 2021. годину, 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

8.  Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних 

инвестиција за 2022.годину, 

 ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције 

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. Извјештај о остваривању Стратегије локалног 

развоја у 2021.години , 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и  инспекцијске послове, 

10. Информација о стању безбједности на територији 

општине Рудо у 2021.години, 

   ОБРАЂИВАЧ:Полицијска станица Рудо 

11. Извјештај о раду правобранилаштва Републике 

Српске –Сједиште замјеника Фоча за 

2021.годину, 

 ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво Републике 

Српске –Сједиште замјеника Фоча, 

12. Извјештај о раду инспекцијских  служби у 2021., 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

13. Извјештаји о раду буџетских корисника за 

2021.годину(ЈУ Центар за социјални рад Рудо, ЈУ за 

туризам и спорт Рудо, ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо, ЈУ 

Народна библиотека Манојло Илић Рудо и ЈУ СШЦ 

Рудо) – почетком другог кватрала, (Извјештај треба 

да садржи наративни и финансијки дио и копије 

биланса стања и биланса успјеха по завршном 

финансијском извјештају) 

 ОБРАЂИВАЧ: сами корисници ће подносити 

извјештаје а Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове које ће 

извршити контролу датих извјештаја и о томе 

сачинити информацију. 

14. Извјештаји раду  корисника гранта  из буџета 

општине Рудо за 2021.годину        (ДЗ Др Стојана и 

Љубица Рудо, КП Услуга Рудо, ЈП Информативни 

центар Рудо Општинска Борачка организација Рудо, 

Црвени крст Рудо, Ватрогасно друштво Рудо, 

Удружење родитеља са 4 и више дјеце и основних 

школа) – крајем другог квартала (Извјештај треба да 

садржи наративни и финансијки дио и копије 

биланса стања и биланса успјеха по завршном 

финансијском извјештају) 

 ОБРАЂИВАЧ: сами корисници ће подносити 

извјештаје а Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове које ће 

извршити контролу датих извјештаја и о томе 

сачинити информацију. 

15. Извјештај о извршењу Програма обављања 

комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње за 2021.годину, 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

16. Информација о Плану рада шумског газдинства 

„Рудо“Рудо за 2022.годину и стању шума на 

територији општине Рудо, 

 ОБРАЂИВАЧ:Шумско газдинство „Рудо“ Рудо 

17. Информација о раду Пореске управе – Подручна 

јединица Рудо, 

 ОБРАЂИВАЧ: Пореска управа РС – Подручна 

јединица Рудо 

18. 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 

19. Извјештај о техничко-материјалном стању и 

опремљености Ватрогасног друштва Рудо и 

против-пож. заштите на територији општ. Рудо, 

  ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Рудо 

20. Извјештај о стању саобраћаја на подручју 

општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ:Савјет за безбједност саобраћаја 

општине Рудо 

21. Информација о стању у области Центра за 

социјални рад Рудо (поред уобичајених питања 

информациом обухватити и стање у дјечјој 

играоници и Центру за дневни боравак), 

ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад Рудо 

22. Информација о реализацији одлука и закључака 

Скупштине општине у протеклом периоду, 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 

општине Рудо 
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ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

1. Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-

30.06.2022. године, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

2. Извјештаји  ошестомјесечном пословању 

буџетских корисника за 2022.годину(ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо, ЈУ за туризам и спорт Рудо, ЈУ 

ЦКПД Просвјета Рудо, ЈУ Народна библиотека 

Манојло Илић Рудо и ЈУ СШЦ Рудо) (Извјештај 

треба да садржи наративни и финансијки дио и 

копије биланса стања и биланса успјеха по 

шестомјесечном финансијском извјештају) 

ОБРАЂИВАЧ: сами корисници  

3. Извјештаји о шестомјесечном пословању  

корисника гранта  из буџета општине Рудо за 

2022.годину (ДЗ Др Стојана и Љубица Рудо, КП 

Услуга Рудо, ЈП Информативни центар Рудо 

Општинска Борачка организација Рудо, Црвени крст 

Рудо, Ватрогасно друштво Рудо, Удружење 

родитеља са 4 и више дјеце  и основних школа). 

(Извјештај треба да садржи наративни и финансијки 

дио и копије биланса стања и биланса успјеха по 

шестомјесечном финансијском извјештају) 

ОБРАЂИВАЧ: сами корисници  

4. Информација о рјешавању управних предмета, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

5. 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 

6. 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 ветер. заштите  

7. Информација о стању услужно-производних и 

трговинских радњи на територији општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

8. Информација о спровођењу законских и других 

прописа из области заштите бораца, РВИ и 

породица погинулих бораца, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

9. Информација о раду Републичке управе за 

геодетске и имо.-прав.послове, под. Јединица 

Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове - Подручна јединица 

Рудо 

10. Информација о стању школске инфраструктуре 

и упису ученика школској 2022/2023. години, 

ОБРАЂИВАЧ: СШЦ Рудо и основне школе 

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 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. Информација о извршењу буџета општине Рудо 

за период 01.01.-30.09.2022.године, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

2. Приједлог Одлуке о Нацрту буџета општине Рудо 

за 2023. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

3. Информација о стању у облсти поштанског 

саобраћаја, 

ОБРАЂИВАЧ:Поште РС – Радна јединица Фоча 

4. Информација о стању у области ловстава на 

територији општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Ловачко удружење „Варда“ Рудо. 

5. Информација о стању у области риболова на 

територији општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Удружење рибара „Језеро“ Рудо. 

6. 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 

7. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине 

Рудо за 2023. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине 

Рудо за 2023.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. Приједлог Програма коришћења средстава 

накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  

за 2023.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине   

10. Приједлог Одлуке  коришћења средстава 

посебних намјена од водних накнада за 

2023.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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11. Приједлог Плана  утрошка намјенских средстава 

за 2023.годину остварених по основу Закона о 

заштити од пожара, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

12. Приједлог Плана  утрошка средстава за 

2023.годину остварених од концесионе накнаде, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

13. Приједлог Одлуке о висини стопе за обрачун 

пореза на непокретности, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

14. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности 

непокретности на подручју општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

15. Приједлог Плана уписа у СШЦ Рудо за школску 

2023/2024.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Средњошколски центар Рудо 

16. Приједлог Програма рада Скупштине општине 

Рудо за 2023. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Предсједник Скупштине и секретар 

Скупштине 

ПРЕДЛАГАЧ:Предсједник Скупштине 

17. Информација о Програму рада Начелника 

општине Рудо за 2023. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине 

18. Приједлог Одлуке о подстицајима у 

пољопривреди за 2023.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

19. Програм рада мјесних заједница за 2023. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

20. 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:01-022-130/21                                                          

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

8/21), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 16.12.2021. године, д о н о с и 

 

 

П Л А Н 

утрошка намјенских средстава за 2022. годину 

остварених по основу Закона о заштити од пожара 

 

I 

Средства прикупљена за реализацију посебних 

мјера заштите од пожара, распоређују се и искључиво 

служе за реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општине и изградњу објеката које 

користе ватрогасне јединице за своје активности и 

чување ватрогасне опреме (ватрогасни домови и 

спремишта). 

По овом основу је за 2022. годину планиран 

приход од 3.500 КМ. 

II 

Намјенска средства из тачке I овог Плана, 

заједно са средствима пренешеним из 2017, 2018, 2019, 

2020 и 2021.године, планирају се користити у 2022. 

години за набавку уређаја за пуњење и сервисирање  

противпожарних апарата прахом. 

 

III 

Овај План ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

Број:01-013-117/21  

Датум:09. новембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

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

16/18 и 70/20) и члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 16.12.2021. године, д о н и ј е л а   ј е 

 

П Л А Н 

о  коришћењу средстава уплаћених по основу Закона 

о концесијама за 2022. годину 
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I 

Овим планом се регулише кориштење средстава 

које општина Рудо остварује у 2022. години по основу 

Закона о концесијама, у укупно планираном износу од 

1.100.000 КМ, а користиће се на следећи начин: 

- Изградња и санација 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 2022. години, 70% од  укупно планираних 

средстава. 

II 

Средства  за изградњу и санацију 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 плана. 

 

IV 

Планом су наведени 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 

2022.години. 

V 

Овај план 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  2022. годину 

 

Ред 

Бр. 

НАМЈЕНА % 

уче

шће 

ИЗНОС НАПОМЕН

А 

I Изградња 

примарних  

Инфраструктурн

их објеката 

30

% 
330.000 

План 

капиталних 

инвестиција 

за 2021. год. 

II За остале сврхе-

подстицај 

развоја 

пољопривредне 

производње и 

финансирање 

следећих 

буџетских 

расхода: 

70

% 
770.000 

Програм 

кориштења 

средстава 

1. Подстицај 

пољопривредне 

производње 

 

200.000 

 

2. Трошкови јавне 

расвјете 

  18.000  

3. Студенске   95.000  

стипендије 

4. Набавка лож уља   12.000  

5. Издвај.за 

социјалну зашт. 

      181.440  

6. Издвајања за 

удружења 

 56.000  

7. Матер.трошкови 

СШЦ 

 60.600  

8. Матер.трошк.Би

блиотеке 

 14.210  

9. Матер.трошк.О

Ш Рудо 

 12.000  

10. Матер.трошк.О

Ш Штрпци 

 12.000  

11. Текуће помоћи 

избјеглим и 

расељеним 

лицима 

 

        5.000 

 

12. Здравствена 

зашт. живот. 

  7.000  

13. Расходи по 

основу утрошка 

воде на јавним 

површинама 

 

  250 

 

14. Матер.трош.Дом 

здравља 

 45.000  

15. Чишћење јав. 

површина 

 41.500  

16. Услуге 

дератизације и 

кафилерије 

 

10.000 

 

     

 Укупно(I+II) 100

% 

1.100.000  

                                             

Број: 01-013-118/21 

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

7.................................................................... 
Нa oснoву члaнa 8.став 4. Зaкoнa o пoрeзу нa 

нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, 

брoj 91/15), члaнa 39.став 2. Зaкoнa o лoкaлнoj 

сaмoупрaви („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, 

брoj 97/16, 36/19 и 61/21) и члaнa 36. став 2. Стaтутa 

општине Рудо („Службeни глaсник општине Рудо“,брoj 

4/17, 8/17 и 8/21), Скупштинa општине Рудо, нa сjeдници 

oдржaнoj дана 16.12.2021.гoдинe, дoнoси 

 

 

OДЛУКУ 

o висини стопе за обрачун пореза на непокретности 

 

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм утврђуje сe висина стoпе зa 

oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти кoje сe нaлaзe нa територији 

општине Рудо зa 2022. гoдину. 
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Члaн 2. 

 Висина стопе за обрачун пореза на 

непокретности на територији општине Рудо износи 

0,10% и односи се на све непокретности, укључујући и 

оне у којима се непосредно обавља производна 

дјелатност. 

Члaн 3. 

Нeпoкрeтнoст у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4. 

Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник 

Рeпубликe Српскe“, брoj 91/15) је зeмљиштe сa свим 

oним штo je трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo 

нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд њега. 

 

Члaн 4. 

Пoрeскa упрaвa утврђуje пoрeску oснoвицу нa 

oснoву Oдлукe o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти пo 

зoнaмa и кaрaктeристикaмa нeпoкрeтнoсти из приjaвe зa 

упис у Фискaлни рeгистaр нeпoкрeтнoсти. 

 

Члaн 5. 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу осмог дана oд дана 

oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику општине Рудо“. 

 

Брoj: 01-022-128 /21    
Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

8.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16, 36/19 и 6/21), члана 3. Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 47/17), члана 36. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр. 4/17, 36/19 и 6/21), Скупштина општине Рудо 

је, на сједници одржаној  16.12.2021. године, донијела 
 

О Д Л У К У 

о додјели субвенције привредним субјектима 

који обављају јавни линијски превоз путника  

 

Члан 1. 

Овом одлуком додјељује се субвенција 

привредним субјектима који обављају јавни линијски 

превоз путника - превозницима који на основу 

регистрованих редова вожње обављају јавни превоз на 

подручју општине Рудо и на релацији Рудо-Фоча и назад.  

 

Члан 2. 

Додјела средстава привредним субјектима - 

превозницима вршиће се до 10-ог у мјесецу за текући 

мјесец, а на основу реализације „кола – км“ за текући 

мјесец. 

 

Члан 3. 

Субвенција из тачке I ове одлуке се додјељује 

према следећим критеријумима: 

-За регистроване линије Рудо-Фоча у висини од 

0,20 КМ  по реализованом „кола-км“.Услов за 

коришћење овог суфинансирања је да линија саобраћа 

минимално три дана у седмици. Наплата карата 

путницима од стране превозника је на комерционалном 

нивоу. 

-За регистроване линије на подручју општине 

Рудо у висини од 0,20 КМ   по реализованом „кола-км“. 

Наплата карата путницима од стране превозника је на 

комерционалном нивоу. Од субвенционисања линија 

изузете су регистроване линије на релацији Милановићи 

Рудо и назад, у временским термином доласка у Рудо од 

6,30 до 7,00 часова и повратку из Рудог  у временском 

термину од 15,00 до 15,30 часова за које ће се подстицај 

дефинисати посебном одлуком Скупштине општине 

Рудо. 

Члан 4. 

Субвенција из тачке I ове одлуке додјељује се на 

период од 01.01.2022.године до 31.12.2022. године. 

Средства за ове намјене у  2022. години су 

обезбијеђена у буџету општине Рудо 416129-остале 

текуће дознаке грађана. 

 

Члан 5. 

 Поступак за реализацију ове одлуке прописаће 

Начелник општине Рудо. 

 

Члан 6. 

За реализацију ове одлуке задужују се Начелник 

општине и Одјељење за привреду и финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

 

Број: 01-022-131/21. 

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

9.................................................................... 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19 и 61/21)  и члана 36. Статута општине 

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

и 8/21), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 16.12.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о одобравању трошкова финансирања аутобуске 

линије 

 

Члан 1. 

Одобрава се финансирање трошкова саобраћања 

за регистроване линије на релацији Милановићи Рудо и 

назад, у временском термину доласка у Рудо од 6,30 до 

7,00 часова и повратку из Рудог  у временском термину 

од 15,00 до 15,30 часова, у висини од 1,15 КМ по 

реализованом „кола-км“. 
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Услов за коришћење овог финансирања је да се 

саобраћа пет пута седмично, сваки радни дан и да 

превозник омогући свим заинтересованим путницима 

бесплатан превоз на овој линији. 

 

Члан 2. 

Средства за ове намјене у  2022. години су 

обезбијеђена у буџету општине Рудо на ставци 416129-

остале текуће дознаке грађана. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке (спровођење јавне 

набавке, закључење уговора и контрола изршавања ове 

одлуке) задужује се Начелник општине и Одјељење за 

привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове. 

Члан 4. 

 До окончања поступка јавне набавке и 

закључења уговора са изабраним превозником 

примјењиваће се Одлука о субвенционисању превоза 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:2/21) у дијелу 

субвенционисања линије из члана 1.ове одлуке у износу 

од 1.550,00 КМ на мјесечном нивоу. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-132/21 

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

10.................................................................. 
На основу члана 63. став 8. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске,број 40/13,106/15, 3/16 и 84/19) и члана 36. 

Статута општине Рудо(„Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/17, 8/17 и 8/21), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 16. 12. 2021. године, доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

о критеријумима, висини и начину обрачуна 

накнада за израду локацијских услова 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се критеријуми, висина и 

начин обрачуна накнада за израду стручног мишљења за 

изградњу објеката на подручју будуће изградње које није 

обухваћено спроведбеним документом просторног 

уређења као и накнада за израду урбанистичко-

техничких условаза изградњу објеката на подручју 

будуће изградње које није обухваћено спроведбеним 

документом просторног уређења. 

 

Члан 2. 

 Накнаду за израду стручног мишљења за 

изградњу, доградњу, надоградњу или реконструкцију 

индивидуалних и индивидуално стамбено-пословних 

објеката бруто грађевинске површине до 400 м
2
, осим за 

сложене објекте,  као и за изградњу објеката за које није 

потребна грађевинска дозвола, на подручју будуће 

изградње које није обухваћено спроведбеним 

документом просторног уређења плаћа инвеститор у нето 

износу, према следећим критеријумима : 

1.Индивидуални стамбени објекти.......................50,00 КМ 

2.Доградња, надзиђивање и реконструкција 

индивидуалних стамбених објеката......................40,00 КМ 

3.Индивидуални стамбено-пословни објекти......50,00 КМ 

4. Викенд објекти ................................................... 60,00КМ 

5.Доградња, надзиђивање и реконструкција 

индивидуалних стамбено-пословних 

објеката....................................................................40,00 КМ 

6.Остали објекти за чију изградњу није потребна 

грађевинска дозвола...............................................60,00 КМ 

7.Измјена облика и величине парцеле..................40,00 КМ 

8.Гробља .................................................................50,00 КМ 

9.Спортски терени без трибина........................... 80,00 КМ 

 

Члан 3. 

 Накнаду за израду урбанистичко-техничких 

услова за изградњу, доградњу, надоградњу или 

реконструкцију индивидуалних стамбених и 

индивидуално стамбено-пословних објеката бруто 

грађевинске површине до 400 м 
2
, осим за сложене 

објекте, као и за изградњу објеката за које није потребна 

грађевинска дозвола, плаћа инвеститор у нето износу 

према следећим критеријумима: 

 

1. Помоћни објекти: индивидуалне гараже, спремишта, 

дрварници, надстрешнице, стакленици, пластеници, 

цистерне за воду, септичке јаме и други објекти, који 

служе за редовну употребу индивидуалног стамбеног 

објекта а који се граде на парцели, на којој је издато 

одобрење за грађење основног 

објекта......................................................................80,00 КМ 

2. Архитектонско-урбанистичка обликовања парцеле-

дворишта, ограда, паркинга, стаза, вртног базена, зелених 

површина, чесми, фонтана и сл.............................80,00 КМ 

3. Привремени објекти градилишног типа, логорско-

рекреативни, објекти за потребе сајмова и јавних 

манифестација сезонског карактера (до 90 дана) и друге 

потребе у складу са 

планом....................................................................200,00 КМ 

4. Надстрешнице, конзолне тенде за љетне баште, 

рекламни панои.......................................................80,00 КМ 

5. Једноставно дјечије игралиште и темељи стабилних 

дјечијих играчака..................................................100,00 КМ 

6. Индивидуални стамбени објекти површине до 100 

м
2
.............................................................................120,00 КМ 

7. Индивидуални стамбени објекти површине од 100-200 

м
2
.............................................................................150,00 КМ 

8. Индивидуални стамбени објекти површине од 200-400 

м
2
.............................................................................170,00 КМ 

9. Доградња и надзиђивање индив.стамбеног објеката 

површине до 50 м
2
................................................100,00 КМ 

10. Доградња и надзиђивање индив.стамбених објеката 

површине од 51-100 м
2 
........................................130,00 КМ 

11. Доградња и надзиђивање индив.стамбених објеката 

површине од 100-400 м
2 
......................................120,00 КМ 

12. Реконструкција индивидуалних стамбених 

објеката..................................................................100,00 КМ 
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13. Индивидуални стамбено-пословни објекти површине 

до 100 м
2
.................................................................140,00 КМ 

14. Индивидуални стамбено-пословни објекти површине 

од 100-200 м
2
.........................................................170,00 КМ 

15. Индивидуални стамбено-пословни објекти површине  

од 200-400 м
2
.........................................................190,00 КМ 

16. Викенд објекти................................................150,00 КМ 

17. Доградња и надзиђивање индивидуалних стамбено-

пословних објеката до 50 м
2 
................................110,00 КМ 

18. Доградња и надзиђивање индивидуалних стамбено-

пословних објеката површине од 51-100 

м
2
.............................................................................120,00 КМ 

19. Доградња и надзиђивање индивидуалних стамбено-

пословних објеката површине преко 100 м
2
 (до 400 

м
2
)...........................................................................160,00 КМ 

20. Реконструкција индивидуалних стамбено-пословних 

објеката..................................................................120,00 КМ 

21. Спортски терени без трибина........................200,00 КМ 

22. Зрачни прикључци на нисконапонску и ТТ 

мрежу.....................................................................150,00 КМ 

23. Гробља и објекти у гробљанском комплексу 

................................................................................100,00 КМ 

24. Измјена облика и величине парцела...............80,00 КМ 

25. Промјена намјене објекта.................................80,00 КМ 

26. Остали радови из тачке 125. Закона о уређењу 

простора и грађењу...............................................100,00 КМ 

 

Члан 4. 

 Инвеститори-правна и физичка лица, накнаду из 

чланова 2. и  3. ове Одлуке, увећану за износ пореза и 

доприноса, у складу са важећим прописима, уплаћују на 

жиро рачун општине Рудо, а на основу акта о висини 

трошкова за израду стручног мишљења, односно израду 

урбанистичко-техничких услова урађеним од стране 

надлежног општинског органа. 

 

Члан 5. 

Средства прикупљена на основу члана 4. ове 

Одлуке, усмјериће се за исплату накнаде лица 

ангажованог за давање стручног мишљења, односно за 

израду урбанистичко-техничких услова. 

 

Члан 6. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о критеријумима, висини и начину обрачуна 

накнада за израду локацијских улова („Службени гласник 

општине Рудо“, број 5/14). 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-135/21  
Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине 

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

и 8/21), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана  16.12.2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о додјели на привремено коришћење земљишта 

 

Члан 1. 

            Спортско риболовном друштву „Језеро“ Рудо 

додјељује се на привремено коришћење дио парцеле 

означене као к.ч.број 3499у површини од око 600 

м
2
уписана у Посједовни лист број 545 КО Соколовићи на 

име општине Рудо а које чини земљиште на коме је 

саграђен рибарски дом и дио земљишта које служи за 

редовну употребу истог. 

 

Члан 2. 

 Земљиште из члана 1. ове Одлуке додјељује се 

спортско риболовном друштву „Језеро“ Рудо у сврху 

коришћења раније изграђеног рибарског дома од стране 

овог Удружења. 

 

Члан 3. 

 Право привременог коришћења додјељује се на 

период од 10 година, без накнаде, уз могућност 

продужења. 

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Начелник општине Рудо да 

закључи Уговор о додјели земљишта на привремено 

кориштење у складу са овом одлуком. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-134/21  
Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

12.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), и члана 51. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

16.12.2021. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  сталних  

радних тијела Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова сталних радних 

тијела Скупштине општине Рудо („ Службени гласник 

општине Рудо“  број 1/21) у члану 1.став 1. састав 

сталних радних тијела мијења се и гласи: 

- Комисија за статутарна питања, пословник и 

прописе, умјесто досадашњег предсједника комисије 

Новаковић Исидоре за предсједника комисије именује се 

досадашњи члан Пријовић Нинослав а Новаковић 

Исидора остаје члан комисије. 
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 - Савјет за спорт, умјесто досадашњег 

предсједника савјета Новаковић Исидоре именује се нови 

предсједник савјета Јањић Његош  

  

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-136/21 

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

13.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), и члана 51. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

16.12.2021. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  Комисије за 

избор и именовања 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова Комисије за 

избор и именовања („ Службени гласник општине Рудо“  

број 1/21) у члану 1.став 1. умјесто досадашњег 

предсједника комисије Новаковић Исидоре за 

предсједника Комисије именује се Ћировић Велибор. 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-137/21 
Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

14.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), и члана 51. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

16.12.2021. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  одређивању одборника за 

вјенчања 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању одборника за вјенчања 

(„ Службени гласник општине Рудо“  број 1/21) у члану 

1.став 1. умјесто Видаковић Јовице и Новаковић Исидоре 

одређују се Ћировић Велибор и Јањић Његош. 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-138/21 

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

15.................................................................. 
На основу члана 41. став 1) Закона о развоју 

малих и средњих предузећа („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 50/13 и 84/19) и члана 36. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/17, 8/17 и 21/8), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 16.12.2021. године, донијела 

је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА ЛОКАЛНЕ 

РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ РУДО 

 

Члан 1. 

Томиславка Митровић из Рудог, разријешава се 

дужности в.д. директора Локалне развојне агенције Рудо. 

  

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-139/21 

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
16.................................................................. 

На основу члана 41. став 1. Закона о развоју 

малих и средњих предузећа („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 50/13 и 84/19) и члана 36. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/17, 8/17 и 8/21), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 16.12.2021. године, донијела 

је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИМЕНОВАЊУ   ДИРЕКТОРА ЛОКАЛНЕ 

РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ  РУДО 

 

Члан 1. 

Томиславка Митровић, из Рудог, именује се за 

директора Локалне развојне агенције Рудо, на период од 

четири године.  

  

Члан 2. 

Именована ће послове директора  обављати без 

ограничења овлашћења. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-140/21 
Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   12/21      20.12.2021.                                  Страна  

 

18 

17.................................................................. 
На основу члана 10. Статута Локалне развојне 

агенције Рудо и члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 16.12.2021. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д.  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЛОКАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ РУДО 

 

Члан 1. 

Разрјешавају се в. д. чланови Управног одбора 

Локалне развојне агенције Рудо Катарина Павловић, 

Дарко Ћуповић и Димитрије Станић. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-141/21 
Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
18.................................................................. 

На основу члана 40. став 1) Закона о развоју 

малих и средњих предузећа („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 50/13 и 84/19) и члана 36. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/17, 8/17 и 8/21), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 16.12.2021. године, донијела 

је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЛОКАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ РУДО 

 

Члан 1. 

За чланове Управног одбора Локалне развојне 

агенције Рудо, на мандатни период од четири године, 

именују се: 

1. Дарко Ћуповић 

2. Димитрије Станић и  

3. Ђурђина Симић  

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-142/21 
Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
19.................................................................. 

На основу члана 18. Став 2. 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, 8/17 

и 8/21), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана  16.12.2021. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

Марина Миликић, спец.др.мед. из Рудог, 

разрјешава се дужности директора ЈЗУ Дом здрвља „Др 

Стојана и Љубица“  Рудо, због истека мандата. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-143/21 

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
20.................................................................. 

На основу члана 18. Став 2. 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, 8/17 

и 8/21), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана  16.12.2021. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о именовању В.Д.  директора ЈЗУ Дом здравља „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

Катарина Шимшић, дипл. правник из Рудог, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом 

здравља „Др Стојана и Љубица“  Рудо, без ограничења 

овлашћења на период до два мјесеца, а најдуже до 

окончања конкурсне процедуре за избор и именовање 

директора. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-144/21 

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
21.................................................................. 

На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02,25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 52/05,65/05, 77/05, 11/06, 24/06,32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13,7/14,31/16 и 41/20), члана 7. тачка а) 

Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању 

и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у БиХ (“Службени гласник БиХ” бр. 

67/21 и 73/21), члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 16.12. 2021. донијела је 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   12/21      20.12.2021.                                  Страна  

 

19 

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о објављивању јавног огласа за 

именовање три члана Општинске изборне комисије 

Рудо и Јавног огласа 

 

Члан 1. 

Поништава се  Одлука о објављивању јавног 

огласа за именовање три  члана Општинске изборне  

комисије Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

10/21 од 04.10.2021.године и Јавни оглас објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број:102/21 од 

11.11.2021.године, „Гласу Српске“ од 05.11.2021.године 

и на ТВ Рудо од 02.11. до 09.11.2021.године због 

неправилности које се односе на  објављивања јавног 

огласа.  

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Рудо”. 

 

Број:01-022-145/21                                                                

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
22.................................................................. 

На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02,25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 52/05,65/05, 77/05, 11/06, 24/06,32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13,7/14,31/16 и 41/20), члана 7. тачка а) 

Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању 

и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у БиХ (“Службени гласник БиХ” бр. 

67/21 и 73/21), члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 16.12. 2021. донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о објављивању Поновног јавног огласа за именовање 

три члана Општинске изборне комисије Рудо 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Рудо расписује Поновни 

јавни оглас за именовање три  члана Општинске изборне  

комисије Рудо. 

 

Члан 2. 

 Чланови Општинске изборне комисије Рудо (у 

даљем тексту изборна комисија), именују се на мандат у 

трајању од седам (7) година а исти тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије БиХ на 

рјешење Скупштине општине Рудо о именовању чланова 

изборне комисије.  

 

Члан 3. 

Општи услови које кандидати морају испуњавати:  

1) Да има право гласа 

2) Да је лице са одговарајућом стручном спремом и 

искуством у спровођењу избора.  

Посебни услови које кандидати морају 

испуњавати:  

1) Да имају пребивалиште на подручју општине 

Рудо  

2) Да имају завршен факултет, VII/1 степен стручне 

спреме или завршен факултет Болоњског 

система студирања са најмање 180 ECTS и 

3) Да посједује искуство у спровођењу избора (под 

искуством у спровођењу избора подразумијева 

се чланство у изборној комисији и чланство у 

бирачком одбору на изборима обухваћеним 

Изборним законом БиХ). 

Изузетно, члан изборне комисије може бити 

лице које има завршену вишу школу, односно   VI степен 

стручне спреме ако је потребно испоштовати одредбе 

члана 2.14 став  (1) Изборног закона БиХ.  

 За члана изборне комисије не може бити 

именовано лице обухваћено чланом 2.3 Изборног закона 

БиХ, као ни лице које обавља извршну функцију, како је 

утврђено одредбом члана 1.8 став (6) Изборног закона 

БиХ, нити лице које је актуелни кандидат  или је био 

кандидат  за било који ниво власти на последњим 

општим и/или последњим локалним изборима.     

Састав изборне комисије треба да одражава 

заступљеност конститутивних народа, укључујући и 

остале, водећи рачуна о последњем попису становништва 

спроведеном на државном нивоу.  

Састав изборне комисије треба да, у правилу, 

одражава равноправну заступљеност полова.  

 

Члан 4. 

Поновни јавни оглас за именовање чланова 

Општинске изборне комисије Рудо, сачињен у складу са 

Изборним законом БиХ, Упутством о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

БиХ и овом одлуком, објавиће се у дневном листу „Глас 

Српске “, ТВ Рудо, интернет страници општине и 

огласној табли општине Рудо. 

Рок за подношење пријаве на јавни оглас је 8 

дана од дана последњег објављивања јавног огласа 

складу са чланом 1. овог члана. 

 

Члан 5. 

Поступак по Поновном јавном огласу спровешће 

Комисија за избор чланова Општинске изборне комисије 

Рудо, коју је именовала Скупштина општине Рудо својом 

одлуком број:01-022-114/21 од 29.09.2021.године 

(конкурсна комисија) у складу са Изборним законом 

БиХ, Упутством о утврђивању квалификација, броја, 

именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у БиХ и овом 

одлуком. 

Конкурсна комисија, Скупштини општине Рудо 

подноси писани извјештај о проведеном поступку 

квалификације кандидата  и приједлог ранг-листе 

кандидата.    

Члан 6.  

 За стручну и техничку помоћ конкурсној 

комисији у спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за општу управу и друштвене дјелатности општине Рудо.  
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Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Рудо”. 

 

Број:01-022-146/21                                   
Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
23.................................................................. 

На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 144. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

16.12.2021. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програме рада мјесних 

заједница за 2022.годину 

 

 

Члан  1. 

 Даје се сагласност Скупштине општине Рудо на 

Програме рада мјесних заједница за 2022.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-119/21 

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.................................................................. 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

8/21) и члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 10/18), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

16.12.2021. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Приједлог плана уписа у 

СШЦ Рудо за школску  2022/2023.годину 

 

 

Члан  1. 

 Даје се сагласност Скупштине општине Рудо на 

Приједлог плана уписа у СШЦ Рудо за школску  

2022/2023.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-120/21 

Датум:16. децембар 2021.год.  ПРЕДСЈЕДНИК   

                            Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р 
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13. Одлука о измјени Одлуке о именовању Комисије за избор и именовања,    13/17 

14. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о одређивању одборника за вјенчања,    14/17 

15. Одлука о разрјешењу ВД директора Локалне развојне агенције Рудо,     15/17 

16. Одлука о именовању  директора Локалне развојне агенције Рудо,     16/17 

17. Одлука о разрјешењу ВД чланова управног одбора Локалне развојне агенције Рудо,   17/18 

18. Одлука о именовању  чланова уптравног одбора  Локалне развојне агенције Рудо,   18/18 

19. Одлука е о разрјешењу директора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо,    19/18 

20. Одлука е о именовању  ВД директора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо,    20/18 

21. Одлука о поништењу Одлуке о објављивању јавног огласа за именовање три члана ОИК Рудо   21/18 

22. Одлука о објављивању Поновног јавног огласа за именовање три члана ОИК Рудо   22/19 

23. Закључак о давању сагласности на Програм рада мјесних заједница за 2022. годину,   23/20 

24. Закључак о давању сагласности на План уписа у СШЦ Рудо за школску 2021/2022.годину,  24/20 

 

 


