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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXV Рудо, 05. фебруар  2021. године Број 2 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

1.................................................................... 
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 04.02.2021. године,  

доноси 

  

 

                                       

 

 

 

 

 

  

П  Р  О  Г  Р  А  М     Р  А  Д  А 

Скупштине  општине  Рудо  за  2021. годину 

 

 

Програм рада Скупштине општине Рудо за 2021. 

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. Приједлог Програма рада Скупштине општине 

Рудо за 2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Предсједник Скупштине и секретар 

Скупштине 

ПРЕДЛАГАЧ:Предсједник Скупштине 

2. Информација о Програму рада Начелника 

општине Рудо за 2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о висини стопе за обрачун 

пореза на непокретности, 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

 

 

 

4. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности 

непокретности на подручју општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

5. 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 

6. Приједлог Одлуке о просјечној коначној 

грађевинској цијени стамбеног простора, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

7. Извјештај о провођењу Програма цивилне 

заштите за 2020. годину и Програм рада за 2021.г, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

8. Информација о стипендирању студената у 

2020/2021 школској години, 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за додјелу студентских 

стипендија 

9. Извјештај о раду Мјесних заједница за 2020. год, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности и Савјети Мјесних заједница 

10. Извјештај о раду Пољопривредне задруге „Увац-

Рудо“ са п.о. Рудо за 2020.годину са освртом на 

промет пољопривредних производа, 

ОБРАЂИВАЧ: Пољопривредна задруга „Увац-

Рудо“ са п.о. Рудо 

11. Приједлог Одлуке о Нацрту буџета општине Рудо 

за 2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

12. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине 

Рудо за 2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

13. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине 

Рудо за 2021.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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14. Приједлог Програма коришћења средстава 

накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  

за 2021.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине   

15. Приједлог Одлуке  коришћења средстава 

посебних намјена од водних накнада за 2021.год, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

16. Приједлог 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 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

17. Приједлог Плана  утрошка средстава за 

2021.годину остварених од концесионе накнаде, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

18. Приједлог Програма обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње за 

2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

19. Приједлог Одлуке о подстицајима у 

пољопривреди за 2021.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

20. План рада и Финансијски план ЈЗУ ДЗ„Др 

Стојана и Љубица“ Рудо и Програм мјера на 

заштити здравља становништва у општини Рудо 

за 2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

21. Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за 

социјални рад Рудо за 2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

22. Програм рада и Финансијски план Јавне 

установе за туризам и спорт Рудо за 2021.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа за туриз. и спорт Рудо 

23. Програм рада и Финансијски план ЈУ Народна 

библиотека „Манојло Илић“ Рудо за 2021.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библ.„Просвјета“ Рудо 

24. Програм рада и Финансијски план КП „Услуга“ 

а.д. Рудо за 2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ:КП „Услуга“ а.д. Рудо 

25. Програм рада и Финансијски план ЈП 

Информативни центар. Рудо за 2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ:ЈП Информативни центар Рудо 

26.  Програм рада и Финансијски план ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за 2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

27. Програм рада мјесних заједница за 2021. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

28. Извјештај о стању објеката у власништву 

општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

29. Извјештај о извршењу Програма одржавања 

улица, локалних и некатегорисаних путева за 

2020.годину, 

-редовно одржавање- 

-зимско одржавање- 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

30. Приједлог  Програма одржавања улица, 

локалних и некатегорисаних путева на подручју 

општине Рудо, 

БРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

31. Информација о  раду удружења грађана и 

њиховом материјалном положају 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређ.и инсп. послове и удружења грађана 

32.  Извјештај о утрошку средстава из буџета 

општине Рудо одобрених удружењима грађана у 

2020.години, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређ.и инсп. послове и удружења грађана 

33. Приједлог Одлуке о финансирању пројеката 

удружења грађана из буџета општине Рудо за 

2021.г, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ 

 

1. Информација о извршењу буџета за период 

01.01.- 31.03.2021.године, 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

2. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета општине Рудо за 2020. 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 2020.годину, 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

4. Извјештај о извршењу Програма коришћења 

средстава остварених од концесионих накнада за 

2020.г,  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

5. Извјештај о извршењу Програма коришћења 

средстава посебних намјена од водних накнада за 

2020.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

6. Извјештај о извршењу Плана  утрошка 

намјенских средстава за 2020.годину остварених 

по основу Закона о заштити од пожара, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо 
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7. Извјештај о извршењу Плана капиталних 

инвестиција за 2020. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

8.  Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних 

инвестиција за 2021.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

9. Информација о стању безбједности на територији 

општине Рудо у 2020.години, 

  ОБРАЂИВАЧ:Полицијска станица Рудо 

10. Извјештај о раду правобранилаштва Републике 

Српске –Сједиште замјеника Фоча за 2020.год, 

 ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво Републике 

Српске –Сједиште замјеника Фоча, 

11. Извјештај о раду инспекцијских  служби у 2020. 

години, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

12. Извјештаји о раду буџетских корисника за 

2020.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 

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. 

13. Извјештаји о утрошку средстава корисника 

гранта  из буџета општине Рудо за 2020.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  

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. Извјештај о извршењу Програма обављања 

комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње за 2020.годину, 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

15. Информација о Плану рада шумског газдинства 

„Панос“Вишеград за 2021.годину и стању шума 

на територији општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ:Шумско газдинство „Панос“ 

Вишеград 

16. Информација о раду Пореске управе – Подручна 

јединица Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ: Пореска управа РС – Подручна 

јединица Рудо 

17. 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 

18. Извјештај о техничко-материјалном стању и 

опремљености Ватрогасног друштва Рудо и 

против- пожарне заштите на територији општине 

Рудо, 

  ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Рудо 

19. Извјештај о стању саобраћаја на подручју 

општине Рудо, 

ОБРАЂИВАЧ:Савјет за безбједност саобраћаја 

општине Рудо 

20. 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 

21. Информација о реализацији одлука и закључака 

Скупштине општине у протеклом периоду, 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 

општине Рудо 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

 

1. Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-

30.06.2021. године, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

2. Извјештаји  ошестомјесечном пословању 

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) 

ОБРАЂИВАЧ: сами корисници  

3. Извјештаји о шестомјесечном пословању  

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).  

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 ветеринарска 

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 
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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 2021/2022. 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.-30.09.2021.године, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

2. Приједлог Одлуке о Нацрту буџета општине Рудо 

за 2022. 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 2022. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

8. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине 

Рудо за 2022.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 2022.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 

2022.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

11. Приједлог Плана  утрошка намјенских средстава 

за 2022.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 

2022.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 

2021/2022.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Средњошколски центар Рудо 

16. Приједлог Програма рада Скупштине општине 

Рудо за 2022. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Предсједник Скупштине и секретар 

Скупштине 

ПРЕДЛАГАЧ:Предсједник Скупштине 

17. Информација о Програму рада Начелника 

општине Рудо за 2022. годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине 

18. Приједлог Одлуке о подстицајима у 

пољопривреди за 2022.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове 

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине 

19. Програм рада мјесних заједница за 2022. 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. 
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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:01-022-20/21  

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16  и 36/19)  и члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

04.02.2021. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о субвенционисању превоза 

  

 

Члан 1. 

Одобрава се суфинансирање трошкова 

саобраћања аутобуских линија Рудо-Фоча  и назад и 

Милановићи-Рудо-Мрсово-Рудо и назад у износу од 

2.000,00 КМ мјесечно, стим да се  превозник обавеже да 

на линији Рудо-Фоча саобраћа минимално три пута 

седмично, понедељак, сриједа и петак, а на линији 

Милановићи – Рудо-Мрсово-Рудо да саобраћа пет пута 

седмично, сваки радни дан. 

 Линија Рудо-Фоча  и линија Милановићи-Рудо-

Мрсово-Рудо морају бити временски синхронизоване. 

Услов за коришћење овог суфинансирања је да 

превозник омогући запосленима у Општинској управи,  у 

установама, предузећима и слично  који се већим дијелом 

финансирају из буџета општине Рудо и осталим 

грађанима општине Рудо бесплатан превоз на линији 

Милановићи – Рудо-Мрсово-Рудо и назад. 

 

Члан 2. 

Средства за ове намјене до краја  2021. године 

обезбиједиће се из буџета општине Рудо 416129-остале 

текуће дознаке грађана. 

 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 

општине и Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-26/21  

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

3.................................................................. 
 На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 

2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана  36. став 

2. Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 04.02.2021. године, доноси  

 

 

 

О Д Л У К У 

о просјечној коначној грађевинској цијени 

 стамбеног и пословног простора 

 

 

Члан 1. 

  Овом одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена једног квадратног метра корисне 

површине стамбеног и пословног простора на подручју 

општине Рудо у 2020. години која служи као основица за 

утврђивање накнаде за погодности уређења градског 

грађевинског земљишта (у даљем тексту: рента)  за 2021. 

годину. 

 

Члан 2. 

 Просјечна коначна грађевинска цијена једног 

квадратног метра корисне површине стамбеног и 

пословног простора на подручју општине Рудо у 2020. 

години износи 520,00 KM.    

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени 

стамбеног и пословног простора („Службени гласник 

општине Рудо“, 2/20). 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-22/21  

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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4.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 73. став 2. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 18. став 2 

Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта-пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 34/14) и 

члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо, на сједници одржаној дана 04.02.2021.године, 

доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о висини накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се утврђује висина накнаде за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта на 

подручју општине Рудо у 2021. години, а на основу 

просјечно остварених трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта остварених у претходној години, 

водећи рачуна о зони градског грађевинског земљишта у 

којој се објекат за који се накнада израчунава гради. 

 

Члан 2. 

 Висина накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта износи: 

1) За IV зону градског грађевинског 

земљишта................................................5,00 КМ/м
2
 

2) За V зону градског грађевинског 

земљишта............................................... 3,00 КМ/м
2
 

3) За VI зону градског грађевинског земљишта 

.................................................................2,00 КМ/м
2
 

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта („Службени гласник општине 

Рудо, број  2/20).  

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-21/21  

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

5.................................................................. 
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 и 36/19) и члaнa 36. став 2. Стaтутa општине 

Рудо („Службeни глaсник општине Рудо“, брoj 4/17 и 

8/17), Скупштинa општине Рудо, нa сjeдници oдржaнoj 

дана 04.02.2021. 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 2021. гoдину. 

 

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“. 

 

Број: 01-022-23/21  

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

6.................................................................. 
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:97/16 и 36/19) и члана 36. став 2. тачка 13. 

Статута општуне Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 04.02.2021. године, доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о продаји техничког дрвета 
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Члан 1. 

       Одобрава се продаја техничког дрвета 

прибављеног у поступку привођења намјени дијела 

бившег складишта „Цар Душан“ Рудо у укупном маси од 

85,09 м3. 

Продају извршити путем јавне лицитације са 

почетном цијеном сагласно важећем цјеновнику ЈП 

Шуме Републике Српске према врсти и класи дрвета како 

слиједи: 

-црни бор трупци прва класа  8,05 м3 по цијени 

од 126,00 КМ/м3 

-црни бор  трупци друга класа 28,55 м3 по 

цијени од 105,00 КМ/м3 

-црни бор трупци трећа класа  27,99 м3 по 

цијени од 88,00 КМ/м3 

-рудно дрво 15,90 м3 по цијени од  

72,00 КМ/м3 

-црни бор целулозно дрво 4,60  м3 по цијени 

 од 50,00 КМ/м3 

  

Напријед наведене почетне цијене су без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник 

општине. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број: 01-022-27/21  

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

7.................................................................. 
Нa oснoву члaнa 4. став 3. 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 и 36/19) и члaнa 36. став 2. Стaтутa општине 

Рудо („Службeни глaсник општине Рудо“, брoj 4/17 и 

8/17), Скупштинa општине Рудо, нa сjeдници oдржaнoj 

дана  04.02.2021. гoдинe, дoнoси 

 

 

 

OДЛУКУ 

o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти пo зoнaмa нa 

пoдручjу општине Рудо 

 

 

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм утврђуje се висинa вриjeднoсти 

нeпoкрeтнoсти пo зoнaмa нa пoдручjу општине Рудо кoja 

ћe се користити за обрачун пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 

2021. гoдини.  

 

Члaн 2. 

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 и 

пoдрaзумиjeвa: 

1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљoприврeднo, 

шумскo, индустриjскo и oстaлo) и 

2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, пoслoвни, 

индустриjски и други oбjeкти). 

 

Члaн 3. 

Зa утврђивaњe вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти из члaнa 

2. oвe oдлукe, тeритoриja општине Рудо сe диjeли нa зoнe 

и тo: 

 3 градске зоне 

 1 ванградска зона 

Teритoриjaлни oбухвaт грaдских зонa из стaвa 1. oвe 

oдлукe, идентичан је зoнaмa дефинисаним Oдлукoм o 

урeђeњу прoстoрa и грaђeвинскoм зeмљишту општине 

Рудо („Службeни глaсник општине Рудо“, број 3/15), са 

изузетком насељених мјеста Гојава и Старо Рудо које се 

сврставају у ванградску зону. 

У територијални обухват ванградске зоне спадају 

следећа насељена мјеста: 

Арбанаси, Арсићи, Баре, Бијело Брдо, Бишевићи, 

Бјелуговина, Бјелушине, Бјељевине, Близна, Борановићи, 

Бован, Божовићи, Будалице, Цвркоте, Чавдари, 

Даниловићи, Долови, Доња Ријека, Доња Стрмица, Доњи 

Цикоти, Доњи Раванци, Дорићи, Дубац, Дуговјеч, 

Џиханићи, Гаочићи, Горња Ријека, Горња Стрмица, 

Горње Цикоте, Горњи Раванци, Грабовик, Гривин, 

Гојава, Јањићи, Књегиња, Косовићи, Ковачи, Кула, 

Љутава, Међуречје, Микавице, Миоче, Мисаиловина, 

Мокронози, Мрсово, Николићи, Обрвена, Омачина, 

Омарине, Опутница, Орах, Оскоруша, Паст, Пазаље, 

Пељевићи, Петачине, Плема, Похаре, Полимље, Попов 

До, Пребидоли, Прибишићи, Пријеворац, Радожеље, 

Раковићи, Равне Њиве, Ресићи, Рупавци, Сетихово, 

Соколовићи, Станковача, Стргачи, Стргачина, Старо 

Рудо, Шахдани, Штрпци, Трбосиље, Трнавци, Трнавци 

код Рудог, Устибар, Увац, Ваган, Вити Граб, Заграђе, 

Зарбовина, Златари, Зубач и Зубањ.  

 

Члaн 4. 

Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти у м
2
 нa пoдручjу 

општине Рудо, изражена је у КМ и по зонама износи: 
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Ред. 

број Врста      

зоне 
Назив зоне 

Ознака 

зоне 

Земљиште Објекти 

Грађевин.  Пољопривp.  Шумско  Индустр.  Остало  Стамбене  Цијена  Пословни  Индустр.  
Остали  

 

земљиште земљиште земљиште земљиште земљиште јединице куће простор објекат 
Објекти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

4. градска 

Зона  

 

Општина Рудо  

Зона 4 
4 15 3,5 5 4,5 2,5 900 800 1100 350 425 

2. 

5. градска 

Зона  

 

Општина Рудо  

Зона 5 
5 10 2,5 3,5 3 1,5 850 750 1000 300 400 

3. 

6. градска 

Зона  

 

Општина Рудо  

Зона 6 
6 5 2 2,5 2,5 1 800 700 900 250 350 

4. 

Ванградска 

Зона 

 

Општина Рудо 

Ванградска зона 
В.З. 2 0,6 0,7 1,2 0,6 550 500 650 200 280 
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Члaн 5. 

Oвa одлукa ступa нa снaгу осмог дана oд дана 

oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-24/21 

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

8.................................................................. 
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:97/16 и 36/19) и члана 36. став 2. тачка 13. 

Статута општуне Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 04.02.2021. године, доноси: 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О учествовању општине Рудо на лицитацијама у 

поступку намирења потраживања за невраћени 

кредит за подстицај развоја локалне заједнице од 

Пољопривредне задруге Увац-Рудо са п.о. Рудо 

 

Члан  1. 

 Општина Рудо ће учествовати на лицитацијама у 

поступку намирења потраживања за невраћени кредит за 

подстицај развоја локалне заједнице од Пољопривредне 

задруге Увац-Рудо са п.о. Рудо а који ће се проводити по 

заказаним јавним продајама од стране надлежних судова. 

 

Члан  2. 

Средства за куповину имовине у поступку из 

члана 1. ове одлуке обезбједиће се из Револвинг фонда. 

 

Члан  3. 

Максимални износ до кога се може лицитирати 

је 50% од процјењене вриједности имовине. 

 

Члан 4. 

Нова банка а.д. Бања Лука ће се, у име и за рачун 

општине Рудо, појавити као купац на заказаним 

лицитацијијама. 

Овлашћује се Начелник општине Рудо да 

спроведе све остале активности на провођењу ове одлуке.

   

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Број: 01-022-28/21  

Датум: 4. фебруар 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 и 36/19), члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

04.02.2021. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о братимљењу и успостављању сарадње општине 

Рудо са општином Прибој 

 

 

Члан 1. 

Општина Рудо, Република Српска успоставља 

пријатељске, партнерске односе и сарадњу са општином 

Прибој, Република Србија, у циљу потврђивања добрих 

суседских, пријатељских и братских односа, 

промовисања економског, социјалног и културног развоја 

и дугорочног повезивања својих грађана и институција. 

 

Члан 2. 

Општина Рудо ће потписати повељу о 

братимљењу и споразум о успостављању сарадње са 

општином Прибој. 

Повеља о братимљењу и споразум о сарадњи 

потписаће Начелник општине Рудо или лице које он 

овласти. 

 

Члан 3. 

Братимљење и сарадња општине Рудо и општине 

Прибој се успоставља у циљу непосредног дугорочног 

повезивања, проширења и унапређења сарадње у области 

привреде и економског развоја, пољопривреде, трговине, 

туризма, културе, просвјете и спорта, размјене младих, 

здравствене заштите, заштите животне средине, локалне 

самоуправе и у другим областима од заједничког 

интереса, а о сваком конкретном облику сарадње 

закључиће се посебан споразум. 

 

Члан 4. 

Средства за спровођење пројеката од заједничког 

интереса обезбједиће се у буџету општине Рудо у складу 

са закљученим Споразумом о сарадњи. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број: 01-022-25/21  

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

10................................................................ 
На основу члана 39. и 51. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:97/16 и 36/19), члана 36.и 52. Статута општине Рудо 

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

члана 40. Пословника о раду Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана -

04.02.2021. године,  донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

О именовању чланова  сталних  радних тијела 

Скупштине општине Рудо 
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Члан 1. 

 Именују се чланови сталних радних тијела 

Скупштине општине Рудо  у саставу како слиједи: 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, 

ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ 

1. Новаковић Исидора, предсједник 

2. Пријовић Нинослав, замјеник 

предсједника 

3. Богдановић Невенка, члан 

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

1. Спасојевић Предраг, предсједник 

2. Павловић Драган, замјеник предсједника 

3. Стикић Предраг, члан 

КОМИСИЈА ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ 

1. Маринковић Радивоје, предсједник 

2. Станић Димитрије, замјеник 

предсједника 

3. Бандовић Миломир, члан 

4. Станишић Радиша, члан 

5. Арсић Илија, члан 

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

1. Милинковић Добрисав, предсједник 

2. Јањић Његош, замјеник предсједника 

3. Јевђевић Мирослав, члан 

КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ВЈЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 

1. Пријовић Нинослав, предсједник 

2. Стикић Раде, замјеник предсједника 

3. Деспић-Мићовић Маријана, члан 

КОМИСИЈА ЗА ПОВРАТАК ИЗБЈЕГЛОГ И 

РАСЕЉЕНОГ СТАНОВНИШТВА 

1. Ћировић Милован, предсједник 

2. Маглајлија Ејуб, замјеник предсједника 

3. Шеро Енвер, члан 

КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ 

1. Вуковић Игор, предсједник 

2. Симић Славиша, замјеник предсједника 

3. Симић Ђурђина, члан 

КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

1. Симић Жељко, предсједник 

2. Иконић Зоран, замјеник предсједника 

3. Вуковић Игор, члан 

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА 

1. Симић Славиша, предсједник 

2. Кујунџић Анђела, замјеник предсједника 

3. Топаловић Гордана, члан 

4. Јанићијевић Александар, члан 

5.  Микавица Данијела, члан 

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, 

ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА 

1. Дујовић Слађан, предсједник 

2. Гардовић Горан, замјеник предсједника 

3. Станић Мирко, члан 

4. Ћировић Милован, члан 

5. Буква Милош, члан 

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И 

МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

1. Ћировић Велибор, предсједник 

2. Цвркота Маријана, замјеник 

предсједника 

3. Буква Милош, члан 

4. Симић Славиша, члан 

5. Митровић Томиславка, члан 

ЕТИЧКИ ОДБОР 

1. Спасојевић Предраг, предсједник 

2. Брадоњић Љубина, замјеник 

предсједника 

3. Симић Славиша, члан 

4. Јелић Данијел, члан 

5. Пјевчевић Бојана, члан 

ОДБОР ЗА ЗДРАВЉЕ  

1. Маринковић Радивоје, предсједник 

2. Ступић Душан, замјеник предсједника 

3. Шимшић Катарина, члан 

САВЈЕТ ЗА СПОРТ 

1. Новаковић Исидора, предсједник 

2. Дробњаковић Саша, замјеник 

предсједника 

3. Стојнић Сава, члан 

САВЈЕТ ЗА ШКОЛСТВО И КУЛТУРУ 

1. Јовановић Драган, предсједник 

2. Тодоровић- Барбарез Наташа, замјеник 

предсједника 

3. Церовић Дејан, члан 

4. Пријовић Нинослав, члан 

5. Митровић Марина, члан 

САВЈЕТ ЗА КОМУНАЛНА ПИТАЊА 

1. Ћировић Велибор, предсједник 

2. Ненадић Зоран, замјеник предсједника 

3. Мијушковић Драгана, члан 

4. Миковић Слободан, члан 

5. Лучић Драгослав, члан 

 

Члан 2. 

Надлежност сталних радних тијела дефинисана 

је Пословником о раду Скупштине  општине Рудо. 

 

Члан  3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о именовању чланова сталних радних тијела 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 10/16, 2/18,7/18,85/18 и 10/19 ). 

 

Број: 01-022-29/21  

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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11................................................................ 
На основу члана  5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11)  

члана 8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.41/03), и члана 8. и 11. Статута ЈП 

Информативни центар Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број 4/11 и 8/11), Скупштина општине 

Рудо у функцији Скупштине ЈП Информативни центар 

Рудо, на сједници одржаној дана 04.02.2021, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о разрјешењу  члана Надзорног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо 

 

 

Члан 1. 

Исидора Новаковић из Рудог, разрјешава се 

дужности члана Надзорног одбора ЈП Информативни 

центар Рудо, због подношења оставке. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број: 01-022-30/21  

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

12................................................................ 
На основу члана  5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.75/04 и 78/11)  

члана 8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.41/03), и члана 8. и 11. Статута ЈП 

Информативни центар Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број 4/11 и 8/11), Скупштина општине 

Рудо у функцији Скупштине ЈП Информативни центар 

Рудо, на сједници одржаној дана 04.02.2021, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању ВД  члана Надзорног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо 

 

 

Члан 1. 

Драган Павловић из Рудог, именује се за 

вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо, на период до два мјесеца, 

односно до окончања процедуре за избор новог члана. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објевиће се  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број: 01-022-31/21  

Датум: 4. фебруар 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 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

04.02.2021. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о провођењу Програма 

цивилне заштите за 2020.годину и Програма рада за 

2021.годину 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о провођењу Програма 

цивилне заштите за 2020.годину и Програма рада за 

2021.годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-14/21 

Датум: 4. фебруар 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 и 8/17) и 

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

04.02.2021. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о стању објеката у власништву 

општине Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о стању објеката у 

власништву општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-15/21 

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

15................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

04.02.2021. године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Пољопривредне задруге 

„Увац-Рудо“ са п.о. Рудо за 2020.годину са освртом на 

промет пољопривредних производа 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о раду Пољопривредне 

задруге „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо за 2020.годину са 

освртом на промет пољопривредних производа. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-5/21  

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

16................................................................ 
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 152. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

04.02.2021. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о именовању радне групе за сагледавање стања у 

области риболова 

 

Члан  1. 

 Именује се радна група за сагледавање стања у 

области риболова у саставу: 

1. Богдановић Драгољуб 

2. Марић Славослав 

3. Милинковић Добрисав 

4. Симић Славиша 

5. Брадоњић Радојко 

 

Члан  2. 

 Задатак радне групе је да сагледа комплетну 

проблематику у вези смањеног-скоро уништеног рибљег 

фонда на рјечном току ријеке Лим, као и проблематику 

недозвољеног излова рибе у лимском језеру - подручје 

Сетихово-Стргачина, те предложи конкретне мјере за 

враћању-обнављању рибљег фонда као основе за развој 

ловног туризма на подручју општине Рудо. 

 

Члан  3. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-16/21                                                                

Датум: 4. фебруар 2021.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 

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

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) 

Начелник општине,    д  о  н  о  с  и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ ЦКПД 

„Просвјети“ Рудо, за мјесец децембар 2020. године 

(организациони код 0 080 500), у износу од 16.762,00 КМ, 

са конта 411200 – Расходи за накнаде за топли оброк 

износ од 1.865,00 КМ, са конта 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених износ од 8.897,00 КМ и са конта 412900 

– Остали некласификовани расходи износ од 6.000,00 КМ 

на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање износ од 

12.000,00 КМ и на конто 638100 – Издаци за накнаде 

плата за породиљско одсуство износ од 4.762,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-15/20 

Датум: 29.01.2021.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

2.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

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

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

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

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ 

Средњошколски центар „Рудо“, за мјесец децембар 

2020. године (организациони код 0 815 075), у износу од 

87,50 КМ, са конта 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме износ од 87,50 КМ на конто 516100 

- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 

износ од 87,50 КМ.   
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Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-20/20 

Датум: 29.01.2021.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

 

 

 

 

3.................................................................... 
На основу члана 67. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:64/17 и 8/17) и 

члана 8. Одлуке о платама и другим правима 

функционера општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број:6/18), Начелник општине Рудо издаје 

 

 

С   А   О   П   Ш   Т   Е   Њ   Е 

 

 Просјечна нето плата запослених у Општинској 

управи Рудо у 2020.години, без плате функционера, 

износи 1.064,59 КМ.         

 

Број: 02-131-2/2021 

Датум: 13.01.2021.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 

 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

С  А  Д  Р  Ж   А   Ј: 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
1. Програм рада Скупштине општине Рудо за 2021. годину,      1/1 

2. Одлука о субвенционисању превоза,        2/5 

3. Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени стамбеног и пословног простора,   3/5 

4. Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта,   4/6 

5.   Одлука о висини стопе за обрачун пореза на непокретности,      5/6 

6. Одлука о продаји техничког дрвета,        6/6 

7. Одлука о утврђивању вриједности непокретности по зонама на подручју општине Рудо,  7/7 

8. Одлука о учествовању општине Рудо на лицитацијама у поступку намирења потраживања за 

 невраћени кредит за подстицај развоја локалне заједнице од ПЗ Увац-Рудо са п.о. Рудо,  8/9 

9. Одлука о братимљењу и успостављању сарадње општине Рудо са општином Прибој,   9/9 

10. Одлука о именовању сталних радних тијела Скупштине општине Рудо,    10/9 

11. Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо,   11/11 

12. Одлука о именовању ВД члана Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо,   12/11 

13. Закључак о усвајању Извјештаја о провођењу Програма цивилне заштите за 2020. годину и  

Програм рада за 2021. годину,         13/11 

14. Закључак о усвајању Извјештаја о стању објеката у власништву општине Рудо,   14/11 

15. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо за  

2020.годину са освртом на промет пољопривредних производа,     15/12 

16. Закључак о именовању радне групе за сагледавање стања у области риболова,   15/12 

 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1. Одлука о реалокацији буџетских средстава       1/12 

2. Одлука о реалокацији буџетских средстава       2/12 

3. Саопштење           3/13 

 


