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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година X Рудо,  10. mart  2008.године Број: 2 
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 На основу члана 34., 101., 103. и 106. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05), Скупштина општине 

Рудо на својој сједници одржаној дана 

07.03.2008. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Члан 86. став 2. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.3/05) 

брише се. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-4/08.                                                                   

Датум:07.03.08.год.           ПРЕДСЈЕДНИК  

                                     Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05), члана 107. и 172. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 07.03. 2008. 

године, д о н и ј е л а  ј е 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком врши се измјена и допуна 

Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.4/06). 

 

Члан 2. 

 

 У члану 43. став 2. додаје се  

 Тачка 7. која гласи: „Комисија за буџет и 

финансије“, и  

 Тачка 8. која гласи: „Комисија за 

равноправност полова“. 

 

Члан 3. 

 

 Члан 43. став 3. тачка 1. мијења се и 

гласи: 

 

 „Одбор за заштиту људских права, 

представке и притужбе градјана“. 
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Члан 4. 

 

 Иза члана 49. додају се нови чланови 49а. 

и 49б. који гласе: 

 

„Члан 49а. 

 

 Комисија за буџет и финансије: 

 

 -прати и разматра ток рада на изради 

нацрта и приједлога буџета општине и 

извјештаје о извршењу буџета, 

 -врши увид у остваривање прихода и 

расхода општине, прати проводјење утврдјене 

политике, извршавање закона, других прописа и 

аката скупштине у овој области од стране 

надлежних служби за управу, 

 -прати и разматра питања кориштења 

буџетских средстава од стране корисника тих 

средстава, 

 -предлаже скупштини доношење мјера за 

рационалније и ефикасније кориштење 

буџетских средстава и остваривање утврдјене 

политике у области прихода и расхода општине, 

 -врши и друге послове из ове области по 

одлукама и закључцима скупштине. 

 

 Комисија за буџет и финансије броји три 

члана.“ 

 

 

„Члан 49б. 

 

 Комисија за равноправност полова: 

 

 -прати и извјештава скупштину о 

положају жена у општини и проводјењу 

њихових права према Закону о равноправности 

полова у БиХ, 

 -разматра приједлоге градјана, удружења 

градјана и организација за унапредјење 

равноправности полова и подноси извјештаје о 

томе скупштини, са приједлозима мјера и 

активностима које треба предузети, 

 -разматра нацрте и приједлоге одлука и 

других прописа које доноси скупштина и даје 

мишљења скупштини са аспекта 

равноправности полова, те даје приједлоге за 

њихово усаглашавање са законом о 

равноправности полова у БиХ, 

 -предлаже мјере и активности скупштини 

за отклањање евентуално утврдјених повреда у 

домену равноправности полова, 

 -обавља и друге послове из ове области 

по одлукама и закључцима скупштине. 

 

 Комисија за равноправност полова броји 

пет чланова.“ 

 

Члан 5. 

 

 Члан 50. мијења се и гласи:   

 

 „Одбор за заштиту људских права, 

представке и притужбе градјана: 

 

 -разматра питања остваривања и заштите 

слобода и права градјана, а посебно питања 

везана за кршење слобода и права од стране 

општинске административне службе и 

институција која врше јавна овлашћења из 

надлежности општине, 

 -указује на појаве и проблеме у 

остваривању и заштити људских права и 

слобода и предлаже мјере скупштини у циљу 

њихове заштите, 

 -разматра представке и притужбе које се 

односе на права и дужности из надлежности 

општине, које градјани или правна лица упућују 

или непосредно подносе скупштини и о томе 

обавјештава подносиоца, 

 -испитује путем надлежности службе за 

управу основаност представки и притужби, 

предлаже надлежним службама предузимање на 

закону заснованих мјера и о томе обавјештава 

подносиоце представки и притужби, 

 -разматра и друга питања из домена 

заштите људских права и слобода, као и 

могућност побољшања рада општинске 

административне службе и институција које 

врше јавна овлашћења из надлежности општине, 

 -обавља и друге послове из ове области 

по одлукама и закључцима скупштине. 

 

 Одбор за заштиту људских права, 

представке и притужбе градјана броји пет 

чланова. 
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Члан 6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-5/08.                                                                      

Датум:07.03.08.год.             ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                         Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 92. став 4, а у вези са 

чланом 155. Закона о уређењу простора 

(Службени гласник РС бр.84/02-пречишћени 

текст , 14/03,112/06 и 53/07 ) и члана  34.Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине 

Рудо, бр. 3/05), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 07.03. 2008. године,  д  о  

н  и  ј  е  л  а      је 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О СТАТУСУ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ 

ГРАЂЕВИНА  НА  ПОДРУЧЈУ                                   

ОПШТИНЕ   РУДО 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

           Овом Одлуком утврђује се статус 

бесправно  изграђених  грађевина  за које се 

може накнадно прибавити урбанистичка 

сагласност, одобрење за грађење и одобрење за 

употребу, уколико грађевина својом намјеном, 

величином, положајем, функцијом и другим 

карактеристикама испуњава  услове за добијање 

потребног одобрења ,у смислу Закона о уређењу 

простора  (Сл. гласник Р.С. бр. 84/02-

пречишћени текст 14/03,112/06 и 53/07 ). 

           Одлуком се утврђује и статус изграђених 

као и бесправно започетих  објеката који не 

испуњавају услове из претходног става. 

 

Члан 2. 

 

            Постојање бесправно изграђене 

грађевине утврђује  се  аерофотограметријским  

снимком од 19.08.2004. године,постојећим 

аерофото снимцима општине, овјерених 

докумената и геодетских подлога, као и других 

званичних података, којима располаже 

Републичка управа за геодетске и имовинско- 

правне послове- П.Ј. Рудо, те на основу пријава 

о постојању бесправно изграђених или 

започетих објеката. 

             Поступак утврђивања постојања 

бесправно изграђених или започетих грађевина 

на основу документације из става 1.овог члана, у 

конкретним случајевима биће надопуњен 

подацима надлежних инспекција. 

            

Члан 3. 

  

           Одредбе ове Одлуке односе се на 

породично-стамбене, стамбено-пословне, 

пословне, господарске и помоћне објекте, као  и 

све остале грађевине које се, сходно члану 98. 

Закона о уређењу простора, могу 

подразумјевати под појмом грађења. 

            Изузетак чине бесправно изграђене  

грађевине уз магистрални пут и регионалне 

путеве, изграђене послије 1969. године, чији се 

статус регулише одредбама Уредбе о 

легализацији бесправно  изграђених објеката 

(Службени гласник Републике Српске, бр. 

55/05). 

Члан 4. 

 

          Бесправно изграђеном или започетом 

грађевином сматра се она грађевина која је 

изграђена или је њена градња започета без 

законом прописане документације. 

 

Члан 5. 

 

Предвиђеном легализацијом бесправно 

изграђених грађевина, сматра се предузимање 

управних и других мјера којима се ближе 

одређује статус објекта, који су изграђени без 

одобрења, ради стварања неопходних  услова за 

провођење свих мјера уређења простора у складу 

са Законом и другим прописима и одговарајућим  

плановима. 

Члан 6. 

 

Бесправно  изграђени или бесправно 

започети објекти  се могу накнадно 

легализовати и то: 
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             -  ТРАЈНО: издавањем рјешења о 

одобрењу за грађење  бесправно изграђеног или 

започетог објекта са трајним задржавањем 

објекта у простору, те издавањем употребне 

дозволе; 

       -  ПРИВРЕМЕНО: издавањем рјешења о 

привременом задржавању бесправно 

изграђеног или започетог објекта у  

простору; 

      

 

   II – ТРАЈНО ЗАДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНЕ 

 

Члан 7. 

 

Трајно задржана грађевина је грађевина 

за коју је након проведеног поступка, накнадно 

донесено рјешење о одобрењу за грађење, којим 

се та грађевина трајно задржава у простору. 

 

Члан 8. 

 

У поступку легализације бесправно 

изграђене грађевине или бесправно започетих 

грађевина, могу се накнадно прибавити  

потребна рјешења ( урбанистичка сагласност, 

одобрење за грађење и одобрење за употребу,), 

ако се: 

a) објекат налази унутар граница урбаног 

подручја, на простору, који је планом и Одлуком 

о грађевинском земљишту  утврђен као 

грађевинско земљиште са намјеном коју има 

објекат (грађевина) и уколико су задовољене 

одредбе одговарајућих Закона, планске 

документације, важећих прописа и ове Одлуке; 

б) објекат налази ван урбаног подручја, а на 

грађевинском земљишту на којем се, према 

одредбама важећих закона, планске 

документације, прописа и ове Одлуке могу 

градити објекти оне намјене коју има тај 

објекат. 

 

Члан 9. 

 

У  зависности од потребе, Начелник 

општине ће на приједлог Одјељења за привреду 

и финансије (у даљем тексту:Одјељење)  својим  

рјешењем формирати Комисију за утврђивање 

испуњености услова за трајну легализацију.  

Комисија се састоји од три члана и чине 

је: један инжињер архитектуре или грађевине, 

један инжињер геодезије и стручњак  из 

области, зависно од врсте, намјене и 

конструкције грађевине. 

О свом увиђају Комисија води записник 

и израђује извјештај којег је надлежном 

одјељењу дужна доставити у року од 8 дана. 

             Раду Комисије присуствује надлежна 

инспекција по службеној дужности. 

                                                                  

Члан 10. 
 

Обим документације (исправа) и правних 

аката која се односе на   поступак  легализације 

бесправно изграђених или започетих  грађевина, 

које испуњавају услове за трајно задржавање у 

простору, различит је и зависи од периода у 

коме је објекат грађен. 

 

Члан 11. 

 

Грађевине изграђене прије  1969. 

године, забиљежене аерофотограметријским 

снимком, не сматрају се бесправно изграђеним 

грађевинама, уколико су остале у тада 

затеченим димензијама  ( диспозиционо 

рјешење, хоризонтални и вертикални габарити, 

правац трасе и сл.), те уколико задовољавају 

параметре из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 12. 

 

             Грађевине изграђене до рока из 

претходног члана, за потребе уписа у катастар 

непокретности, сматрају се легално изграђеним 

и као такве се могу уписати у евиденцију 

катастра, као и снимити у геодетске подлоге. 

 

Члан 13. 

 

             Подаци о години изградње, утврђују се 

на основу правно ваљаних доказа (стари 

катастарски операт, подаци о парцелисању 

земљишта ради градње, аерофотограметријски 

снимак, изјава странке, изјава свједока и сл.). 

 

Члан 14. 

 

За грађевине из члана 11. ове одлуке, 

инвеститор није дужан платити накнаду за 

погодност и накнаду за уређење градског 

грађевинског земљишта. 
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Члан 15. 

 

Увјерењем о испуњености услова за 

трајну легализацију грађевине, одредиће се да се 

грађевина може трајно задржати у простору и 

иста стећи услове за прикључење на инсталације 

комуналне и друге инфраструктуре. 

 

Члан 16. 

 

            Ако се у току поступка за утврђивање 

испуњености услова за трајну легализацију 

грађевине утврди да грађевина не испуњава 

услове за трајну легализацију, или је доведена у 

питање њена стабилност, намјена, положај и сл.  

иста се неће трајно легализовати. 

 

Члан 17. 

 

            На дијелове грађевине из члана 11. који 

на било који начин одступају од изворног 

облика, по положају и димензијама, 

примјењиваће се одредбе ове одлуке у 

зависности од времена изградње тих дијелова. 

 

Члан 18. 

 

Грађевине изграђене од 1969. год. до   

25.04.1987. године ( период од  

аерофотограметријског снимања до ступања на 

снагу  Закона о просторном уређењу ( 

Сл.гласник СР БиХ бр:9/87) без одобрења за 

грађење забиљежене   аерофотограметријским 

снимком, трајно ће се задржати у простору, кроз 

поступак легализације бесправно изграђених 

грађевина из члана 1. уколико испуњавају 

условне параметре из члана 11. ове одлуке. 

 

Члан 19. 

 

Накнадно  рјешење о одобрењу за грађење у 

периоду из претходног члана, доноси се на 

основу: 

 захтјева инвеститора за трајну легализацију 

грађевине, пријаве о постојању бесправно 

изграђеног објекта или других сазнања; 

 доказа о праву својине или праву коришћења 

земљишта ради грађења; 

 копије катастарског плана; 

 аеро-фото снимка; 

 извода из планског акта или стручног 

мишљења Комисије за утврђивање услова за 

легализацију грађевине; 

 поузданог доказа о времену изградње 

грађевине или изјаве свједока о години 

градње; 

 фотографије грађевине са карактеристичних  

страна (улична, дворишна и бочна фасада), 

 доказа о уплати накнада за погодност 

градског грађевинског земљишта (ренте) и 

накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта у висини од  10% од утврђене 

накнаде.         

 

Члан 20. 

 

На захтјев  власника грађевине, издаје се 

одобрење за употребу. Уз захтјев, власник 

грађевине прилаже: 

 одобрење за грађење прибављено у поступку 

легализације; 

 потребне дозволе (санитарна, 

водопривредна,противпожарна и др.у 

зависности од врсте и намјене грађевине); 

 извјештај Комисије за технички преглед. 

 

Члан 21. 

 

Грађевине изграђене у периоду од   

25.04.1987 год. до  27.09.1996. године  (период  

од дана ступања на снагу   Закона о просторном 

уређењу   до  ступања на снагу новог Закона о 

уређењу простора РС), без одобрења за грађење, 

накнадно забиљежене аерофотограметријским 

снимком из 2004.год, трајно ће се задржати у 

простору кроз поступак легализације бесправно 

изграђених грађевина, из члана 1. уколико 

испуњавају условне параметре из члана 11. ове 

Одлуке. 

 

Члан 22. 

 

Накнадно  рјешење о одобрењу за 

грађење бесправно изграђене грађевине у 

периоду из претходног члана,доноси се на 

основу: 

-захтјева инвеститора за трајну легализацију 

грађевине, пријаве о постојању бесправно 

изграђеног објекта или других сазнања; 

                                                                                 

  



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 2/08                            Страна   

 

6 

 доказа о праву својине или праву коришћења 

земљишта ради грађења; 

 копије катастарског плана; 

 извода из планског акта или стручног 

мишљења Комисије за утврђивање услова за 

легализацију грађевине; 

 аеро-фото снимка од 19.08.2004. године; 

 поузданог доказа о времену изградње 

грађевине или изјаве свједока о години 

градње; 

 фотографије грађевине са карактеристичних 

страна; 

 упрошћене техничке документације 

технички опис, предмјер 

радова,хоризонтални и вертикални пресјеци, 

статички прорачун или изјава статичара о 

стабилности објекта, шеме развода 

инсталације ); 

 доказа о уплати накнада за погодност 

градског грађевинског земљишта (ренте) и 

накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта у висини од   40%  од утврђене 

накнаде.         

 

Члан 23. 

 

На захтјев власника грађевине, издаје се 

одобрење за употребу. Уз захтјев, власник 

грађевине прилаже: 

 одобрење за грађење прибављено у поступку 

легализације; 

 потребне дозволе (санитарна, 

водопривредна, противпожарна и друге, у 

зависности од врсте и намјене грађевине); 

 извјештај Комисије за технички преглед. 

 

Члан 24. 

 

Грађевине изграђене послије 

27.09.1996.године до доношења   одлуке, без 

одобрења за грађење, трајно ће се задржати у 

простору, кроз поступак легализације бесправно 

изграђених  грађевина из члана  1. ове одлуке. 

 

Члан  25. 

 

Накнадно  рјешење о урбанистичкој 

сагласности бесправно изграђене грађевине у 

периоду из претходног члана, доноси се на 

основу: 

 захтјева инвеститора за трајну легализацију 

грађевине, пријаве о постојању бесправно 

изграђеног објекта или других сазнања; 

 преписа посједовног листа 

 копије катастарског плана; 

 извода из планског акта или стручног 

мишљења Комисије за утврђивање 

урбанистичко-техничких услова; 

 аеро-фото снимка од 19. 08. 2004. год. 

 Поузданог доказа о времену изградње 

грађевине или изјаве свједока о години 

градње; 

 посебних сагласности (санитарна на 

локацију,електроенергетска, 

водоводноканализациона, ТТ сагласност, 

сагласност ЈП „Путеви“ РС  и др. Потребне 

сагласности);   

  доказа о уплати накнаде за погодности 

градског грађевинског земљишта (ренте) и 

накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта у висини 80% од  утврђене 

накнаде.  

 

Члан 26. 
 

Грађевине из члана 24. Одлуке подлијежу 

поступку издавања одобрења за грађење које се 

доноси на основу: 

 захтјева инвеститора; 

 урбанистичке сагласности; 

 доказа о власништву;                                                                                

 пројектне документације (главни или 

изведбени пројекат);                                                                          

 извјештаја Комисије за контролу техничке 

документације или извјештаја од стране 

предузећа или другог правног лица које има 

овлаштење за изураду одговарајуће техничке 

документације; 

 посебних сагласности  (санитарна на 

пројекат, водопривредна, пољопривредна, 

противпожарна и др. у зависности од врсте и 

намјене грађевине). 

 

Члан 27. 

 

              За потребе уписа у катастар 

непокретности и снимања у геодетске подлоге, 

за грађевине из члана 24. Одлуке, потребно је 

прибавити одобрење за употребу. 
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Члан 28. 

 

 Одобрење за употребу ће се издати на 

 основу: 

-захтјева инвеститора; 

-одобрења за грађење прибављеног у   поступку 

легализације; 

-потребних дозвола (санитарна, водопривредна, 

противпожарна и друге, у зависности од врсте и 

намјене грађевине); 

-извјештаја Комисије за технички преглед. 

 

Члан 29. 

 

 У поступку легализације бесправно 

изграђених грађевина и накнадног прибављања 

потребних рјешења, Одјељење  ће поред 

стручног мишљења и извјештаја формираних 

комисија, извршити и друге доказне радње, како 

би се са сигурношћу утврдили предуслови за 

легализацију, те утврдило уклапање предметне 

грађевине у одговарајући плански акт. 

 Одјељење ће у свом раду, посебно водити 

рачуна о намјени грађевине, њеној величини, 

конструкцији и стабилности, положају и 

условима локације и окружења, висини 

инвестиције и другим параметрима који утичу 

на сам процес легализације. 

 

Члан 30. 

 

 Уколико се у поступку легализације утврди 

да нема услова за трајно задржавање бесправно 

изграђене грађевине, или постоји могућност за 

дјелимично задржавање одређених дијелова 

грађевине уз измјењене услове грађења, 

Одјељење је дужно  инвеститору понудити 

прихватљиво рјешење. 

 

Члан 31. 

 

 За бесправно изграђену грађевину за коју се 

донесу потребна рјешења о трајном задржавању 

грађевине у простору, даном правоснажности 

тих рјешења, престају ограничења из члана 92. 

став 1. Закона о уређењу простора. 

 

Члан 32. 

 

 Новчана средства  прикупљена  процесом 

легализације по одредбама ове одлуке, 

намјенски ће се користити за финансирање 

развојне и проведбене просторно-планске 

документације као и за послове унапређења 

општинске инфраструктуре. 

 

III – ПРИВРЕМЕНО  ЗАДРЖАВАЊЕ   

        ГРАЂЕВИНЕ 

 

Члан 33. 

 

 За бесправно изграђену грађевину која не 

испуњава услове за трајно задржавање у 

простору, донијеће се рјешење о привременом 

задржавању, уколико грађевина својом 

позицијом омогућава провођење планом 

утврђене намјене подручја у којем се налази и 

при томе не омета нормално коришћење 

простора у непосредној околини те ако се 

њеним привременим задржавањем не крше 

одредбе Закона о уређењу простора, других 

прописа и ове одлуке, све до привођења 

земљишта трајној намјени. 

 

Члан 34. 

 

 Бесправно изграђена грађевина се 

привремено задржава у простору, а најдуже до 

коначности рјешења о урбанистичкој 

сагласности за изградњу грађевине, или за друге 

радове ради привођења земљишта трајној 

намјени. 

 

Члан 35. 

 

 Рјешење о привременом задржавању 

грађевине у простору, издаје се у поступку 

легализације грађевине, на основу: 

 захтјева инвеститора (власника објекта) за 

привремену легализацију грађевине, пријаве 

или других сазнања са којима располаже 

Одјељење ; 

  доказа о праву својине; 

  копије катастарског плана; 

  аеро-фото снимка из  1976. год. 1983.год.  

или 19.08.2004 године; 

  извода из планског акта или стручног 

мишљења Комисије за утврђивање услова за 

легализацију грађевине; 

 поузданог доказа о времену изградње 

грађевине или изјаве свједока о години 

градње; 

  фотографије грађевине са карактеристичних 

страна; 
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 упрошћене техничке документације, главног 

или изведбеног пројекта; 

  извјештаја Комисије за контролу техничке 

документације; 

  посебних сагласности у зависности од врсте 

и намјене грађевине; 

 доказа о уплати накнаде за погодности 

градског грађевинског земљишта (ренте) и 

накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта у  висини од 2% годишње од 

обрачунате накнаде. 

 

Члан 36. 

 

 Рјешење о привременом задржавању 

грађевине у простору, издато у поступку 

легализације грађевине, замјењује рјешење о 

урбанистичкој сагласности и рјешење о 

одобрењу за грађење. 

 

Члан  37. 

 

 Рјешење о привременом задржавању 

бесправно изграђене грађевине даје инвеститору 

правни основ за привремено прикључење 

грађевине на инсталације комуналне и друге 

инфраструктуре. 

 

Члан 38. 

 

 Власници пивремено задржане грађевине, по 

истеку  одобрења за привремено задржавање 

или испуњења рокова из члана 35. ове одлуке, 

дужни су уклонити своју грађевину, а на основу 

рјешења  Одјељења. 

 У случају поступања по претходном ставу, 

власници грађевине немају право на накнаду за 

уложена средства, нити на замјенску локацију. 

 

IV- РУШЕЊЕ 

 

Члан 39. 

 

 За бесправно изграђену грађевину која не 

испуњава условне параметре из члана 1. ове 

одлуке, или се утврди да због физичке 

дотрајалости, елементарних непогода, ратних 

дејстава и већих оштећења, не може да служи 

својој намјени и представља опасност по живот 

и здравље људи, околне објекте и саобраћај, 

урбанистичко – грађевински инспектор ће 

покренути поступак за рушење грађевине у 

складу са Законом о уређењу простора .  

 

Члан 40 

 

 Предузећа која управљају одговарајућим 

инфраструктурним инсталацијама дужна су 

искључити са мреже својих инсталација   

грађевине из претходног члана, одмах по 

обавјешетењу  Урбанистичко грађевинског 

инспектора или Одјељења. 

 

Члан 41. 

 

 Све трошкове везане за рушење грађевине 

сноси власник те грађевине, без права на 

накнаду за уложена средства и замјенску 

локацију.                                                   

 

V. ЛЕГАЛИЗАЦИЈА САНИРАНИХ 

     И РЕКОНСТРУИСАНИХ ГРАЂЕВИНА 

 

Члан 42. 

 

 Грађевине саниране или рекоструисане кроз 

процес санације објеката оштећених ратним 

дејствима, самостално или путем донатора у 

оквиру имплементације пројеката повратка 

расељених лица и избјеглица, а без прибављеног 

одобрења за санацију, могу се легализовати, 

уколико испуњавају условне параметре из члана 

1 ове Одлуке. 

 

Члан 43. 

   

 Накнадно  рјешење о одобрењу за санацију 

ових грађевина, доноси се на основу: 

 захтјева власника грађевине или по 

службеној дужности Одјељења; 

 меморандума о разумијевању и потписаних 

уговора ; 

 доказа о праву својине;                                                                     

 копије катастарског плана; 

 раније издатих одобрења о градњи или 

увјерења која их замјењују 

 доказа о времену грађења грађевине; 

 техничког описа и предмјера радова за мања 

оштећења; 

 упрошћене техничке документације за 

породично – стамбене објекте у складу са 

усвојеним ИМГ – стандардима, те главног 
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или изведбеног пројекта за пословне, вјерске 

и друге објекте; 

 извјештаја Комисије о извршеној контроли 

техничке документације или потврде 

овлашћеног предузећа или другог правног 

лица о извршеној контроли ; 

 санитарне сагласности на техничку 

документацију. 

 

Члан 44. 

  

 Рјешење о одбрењу за санацију грађевине из 

члана 43. ове Одлуке власнику грађевине даје  

правни основ за прикључење грађевине на 

инсталације комуналне и друге инфраструктуре. 

 

Члан 45. 

 

 У случају да грађевине из члана 43. ове 

Одлуке, нису уписане у катастар непокретности 

и снимљене у геодетске подлоге прије 

01.04.1992. год. за накнадно саниране објекте, а 

за потребе уписа у катастар непокретности и 

њуховог уплањења, потребно је прибавити 

одобрење за употребу. 

 

Члан 46. 

   

        На захтјев власника грађевине, издаје се 

одобрење за употребу. 

         Уз захтјев, власник грађевине прилаже: 

 одобрење за санацију; 

 потребне дозволе у зависности од врсте и 

намјене грађевине; 

 доказ о уплаћеној накнади за рад Комисије 

за технички преглед или потврду 

имплементатора о извршеном техничком 

прегледу. 

 

Члан 47. 

 

 У случају да је у процесу санације 

грађевине дошло до извјесног одступања или 

дислокације објекта у односу на претходно 

стање, такав објекат се може подвести под 

поступак легализације, уз обавезу да се наведене 

промјене констатују у току извођења техничког 

прегледа. 

           Утврђено чињенично стање, биће 

проведено у катастарским плановима. 

 

 

 

VI – НАДЗОР 

 

Члан  48. 

 

 Надзор над спровођењем одредаба ове 

Одлуке, врши општински Урбанистичко-

грађевински инспектор, као и друге надлежне 

инспекције у зависности од врсте, намјене и 

комплексности грађевине која је предмет 

легализације. 

                                                                               

VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 49. 

 

          За повреду одредаба ове одлуке, 

примјењиваће се санкције прописане Законом о 

уређењу простора.    .  

 

VIII – ЈАВНОСТ СПРОВОЂЕЊА  

            ПОСТУПКА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 50. 

 

           Одјељење, ће путем јавног позива и 

других средстава јавног информисања упознати 

грађане са поступком и условима легализације, 

као и роковима за подношење захтјева за 

легализацију бесправно изграђених грађевина. 

              Одјељење  ће најмање једном годишње, 

подносити информацију о спровођењу процеса 

легализације и броју поднесених захтјева. 

 

 

IX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 51 

 

 Власници бесправно изграђених 

грађевина, дужни су у року од шест мјесеци од 

дана ступања на снагу ове Одлуке, Одјељењу  

поднијети захтјев за легализацију грађевина. 

 

Члан 52. 

   

           Потребна  одобрења  у поступку 

легализације бесправно изграђених грађевина,не 

могу се донијети за грађевине на простору гдје 

према просторно-планској документацији није 

дозвољено грађење. 
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Члан 53. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања   у  Службеном гласнику општине 

Рудо. 

 

Члан 54. 

 

 Ступањем на снагу  ове Одлуке  престаје 

да важи Одлука  о статусу незаконито 

изграђених грађевина број:1-023-148/03 од 

30.12.2003. године. 

 

Број: 01-023-11/08.                                                                            

Датум: 07.03.2008.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                      Скупштине општине Рудо  

                                        Миковић  Миодраг,с.р. 
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На основу тачке 10. Закључка Народне 

Скупштине Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“бр:45/04) и члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“бр:3/05), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  07.03. 

2008.године, д о н ј е л а  ј е 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА БОРАЦА, 

РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И 

ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 

ОДБРАМБЕНО ОТАЏБИНСКОГ РАТА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 

 I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  1. 

 

 Овом Одлуком уређују се услови, начин 

и поступак за утврђивање и остваривање 

допунских права бораца, ратних војних 

инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено отаџбинског рата Републике 

Српске, начин обезбјеђења новчаних средстава 

и друга питања од значаја за остваривање права 

прописаних овом Одлуком. 

 

 

 

 

 

Члан  2. 

 

 Права утврђена овом одлуком могу 

остварити лица из члана 1.ове Одлуке само 

уколико: 

 1. имају пребивалиште на подручју 

општине Рудо 

 2. то право немогу да користе по другом 

основу. 

 

Члан 3. 

 

 Под породичним домаћинством сматрају  

се  лица чланова породице у смислу члана 14. 

Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулog борца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске – 

Пречишћени текст                ( „Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/07),  која 

заједно живе у економској заједници. 

 

 II - ДОПУНСКА ПРАВА 

 

Члан  4. 

 

 Допунска права породицe погинулog 

борца, ратних војних инвалида и демобилисаних 

бораца су: 

1. Накнада трошкова сахране, 

2. Накнада трошкова за уџбенике 

(ученицима), 

3. Накнада трошкова превоза  (ученика) 

4. Обезбјеђење паркинг мјеста испред 

јавних органа и установа и право на 

бесплатно паркирање, 

5. Приоритет у додјели стипендије или 

студентског кредита, 

6. Стамбену изградњу под повољнијим 

условима, 

7. Помоћ код рођења дјеце и  

8. Друга права. 

 

1.Накнада трошкова сахране 

 

Члан  5. 

 

 За случај смрти борца прве и друге 

категорије, ратног војног инвалида и корисника 

породичне инвалиднине иза погинулог борца, 

лице које је сахрану обавило има право на 
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једнократну помоћ у висини основице за 

обрачун мјесечних примања по Закону о 

правима бораца,војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске за текућу годину. 

 

2.Накнада трошкова за уџбенике 

 

Члан  6. 

 

 Дјеца погинулог борца и ратног војног 

инвалида  од прве до шесте категорије 

инвалидности која похађају редовну наставу 

имају право на једнократну помоћ у набавци 

уџбеника и то: 

 -за дјецу у основној школи 50.00 

 -за дјецу у средној школи  80.00 и 

 -за дјецу на вишој школи или факултету 

200.00   

 

3.Накнада трошкова превоза 

 

Члан  7. 

 

 Дјеца погинулог борца и дјеца ратног 

војног инвалида од прве до шесте категорије 

инвалидности за вријеме школовања у основним 

и средњим школама имају право на бесплатан 

превоз  од мјеста пребивалишта до школе на 

подручју општине Рудо. 

 Дјеца погинулог борца и ратног војног 

инвалида од прве до шесте категорије 

инвалидности која редовно похађају средњу 

школу на подручју друге општине, а под 

условом да такве школе нема на подручју 

општине Рудо и редовни студенти  имају право 

на помоћ за превоз у износу од 150.00 КМ у 

току године. 

 Дјеца погинулог борца која похађају 

основну или средњу школу имају право на 

накнаду трошкова екскурзије у износу од 50% 

истих, а највише до 50% од основице за обрачун 

мјесечних примања по Закону о правима 

бораца,војних инвалида и породица погинулих 

бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске за текућу годину. 

 

4.Обезбјеђење паркинг мјеста испред јавних 

органа и установа и право на бесплатно 

паркирање 

 

Члан  8. 

 

 Ратни војни инвалиди који имају право 

на ортопедски додатак, имају право на прописно 

означени паркинг простор за инвалиде  испред 

јавних органа и установа. 

 Приликом коришћења паркиг простора за 

инвалиде, ратни војни инвалиди морају имати 

на аутомобилу прописану ознаку. 

 Ознаку из предходног става,док то не 

буде јединствено регулисано на нивоу 

Републике Српске, издаваће Општинска борачка 

организација Рудо о чему ће водити евиденцију. 

 Ратни војни инвалиди приликом 

коришћења паркинг поростора ослобођени су 

плаћања накнаде за паркирање. 

 

5.Приоритет у додјели стипендије 

 

Члан  9. 

 

 Дјеца погинулог борца, ратног војног 

инвалида и демобилисаног борца имају 

приоритет приликом додјеле стипендија или 

студентских кредита за школовање на средњим, 

вишим и високим школама (факултетима) од 

стране општине Рудо или органа, установе или 

предузећа чији је она оснивач. 

Надлежни орган даваоца стипендије или 

студентског кредита из предходног става је 

обавезан да међу критеријумима за одабир 

кандидата за додјелу стипендија или 

студентских кредита буду обухваћени статус 

породице погинулог борца, ратног војног 

инвалида и демобилисаног борца. 

 

6.Стамбена изградња под повољнијим 

условима 

 

Члан  10. 

 

Чланови породице погинулог борца-

корисници породичне инвалиднине, ратни војни 

инвалиди и демобилисани борци имају право на 

стамбено збрињавање под повољнијим условима 

и то:  

-на додјелу грађевинске парцеле под 

повољнијим условима и отплатом на рате 

-плаћање грађевинске ренте на рате и 

-приоритет у пружању помоћи код 

изградње и обнове стамбених објеката. 
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7.Помоћ код рођења дјеце 

 

čлан 11. 

 

 Ратни вјни инвалиди и демобилисани 

борци од прве до треће категорије имају право 

на једнократну помоћ приликом рођења трећег и 

сваког наредног дјетета у износу од 100.00 КМ. 

 

8.Друга права 

 

Члан  12. 

 

 У појединачним, посебно оправданим 

случајевима као што су:тешка и дуготрајна 

болест, смрт ужег члана породице, набавка 

огрева, стамбено збрињавање, школовање дјеце, 

лоше економско стање и слично може се помоћи 

породицама погинулог борца, ратним војним 

инвалидима и демобилисаним борцима од прве 

до пете категорије, који су незапослени,односно 

чија мјесечна примања не прелазе 150.00 КМ  по 

члану. 

 Наведена помоћ неможе бити већа од 

износа основице за обрачун примања по Закону 

о правима бораца,војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске у току календарске године. 

 

Члан  13. 

 

 У појединачним,посебно оправданим 

случајевима као што су: тешка болест или 

стамбено збрињавање породице погинулог 

борца, ратног војног инвалида или 

демобилисаног борца од прве до треће 

категорије, која се налази у стању социјалне 

потребе може се одобрити једнократна помоћ у 

износу до 2.500 КМ. 

 

Члан  14. 

 

 Чланови породице погинулог борца, 

ратни војни инвалиди и демобилисани борци 

имају предност под истим условима, приликом 

расподјеле кредитних средстава из општинског 

буџета намјењених за подстицај и развој. 

 

 

 

 

 

Члан 15. 

 

 Демобилисани борци, ратни војни 

инвалиди и породицe погинулог борца могу да 

остваре и друга права у складу са посебним 

прописима општине.  

 

 

III – КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА 

 

Члан  16. 

 

 Поступак за доношење рјешења о 

правима утврђених овом Одлуком спроводи се 

на основу поднесеног писменог захтјева са 

изузетком код права из члана 12.гдје се помоћ 

може одобрити и на основу предлога Одбора 

породица погинулих бораца, Одбора ратних 

војних инвалида или Предсједништва неке од 

Мјесних борачких организација Општинске 

борачке организације Рудо. 

 

Члан  17. 

 

 О правима по овој одлуци рјешава 

општински орган управе надлежан за послове 

борачко-инвалидске заштите, осим о правима из 

члана 12. по коме рјешава Општинска борачка 

организација Рудо и члана 13. по коме рјешава 

Начелник општине након прибављеног 

мишљења Општинске борачке организације 

Рудо и Центра за социјални рад Рудо. 

 

Члан 18. 

 

 Против рјешења донијетог у поступку 

пред првостепеним органом управе може се 

изјавити жалба Начелнику општине, а против 

одлука о правима из члана 12.ове одлуке може 

се изјавити приговор Предсједништву 

Општинске борачке организације Рудо. 

 

Члан  19. 

 

 Права по овој Одлуци припадају странци 

за период утврђен рјешењем. 

 Права по овој Одлуци могу се 

остваривати док постоје услови прописани овом 

Одлуком. 
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Члан  20. 

 

 Права стечена по овој Одлуци не могу се 

пренијети на друго лице. 

 Корисник права по овој Одлуци дужан је 

надлежном органу пријавити сваку промјену 

која је од утицаја на остваривање и престанак 

тих права,у року од 15 дана од дана настанка 

промјене. 

 

Члан  21. 

 

 Примања по овој Одлуци немогу бити 

предмет извршења. 

 

Члан  22. 

 

 Доспјели, а неисплаћени износи 

новчаних примања по овој Одлуци, могу се 

наслеђивати. 

 

Члан  23. 

 

 У поступку за остваривање права по овој 

Одлуци примјењују се одредбе Закона о општем 

управном поступку. 

 

Члан  24. 

 

 Рјешења којима је признато право на 

примање по овој Одлуци извршава првостепени 

орган по службеној дужности. 

 

Члан  25. 

 

 Трошкове поступка за остваривање права 

по овој Одлуци сноси орган који води поступак. 

 

Члан  26. 

 

 У поступку остваривања права по овој 

Одлуци не плаћа се такса утврђена прописима 

Републике Српске. 

 

Члан  27. 

 

Орган надлежан за борачко-инвалидску 

заштиту и Општинска борачка организација 

воде евиденцију корисника права из ове Одлуке. 

 

 

 

IV – НАКНАДА ШТЕТЕ 

 

Члан  28. 

 

 Лице коме је исплаћено новчано примање 

по овој Одлуци на које није имало право дужно 

је да врати примљени износ средстава. 

 Потраживање из става 1.овог члана 

застарјева истеком рока одређеног законом 

којим се утврђује застарјелост за односну врсту 

потраживања. 

            О поврату средстава у смислу става 

1.овог члана рјешавају органи из члана 17. и 18. 

ове Одлуке. 

 

 

V – ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ НОВЧАНИХ  

       СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И   

       КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА 

 

Члан  29. 

 

 Средства потребна за остваривање и 

коришћење права прописаних овом Одлуком 

обезбјеђују се у буџету општине. 

 Исплата примања предвиђених овом 

Одлуком вршиће се на основу планираних 

средстава у буџету за фискалну годину. 

 Исплата средстава за обезбјеђење помоћи 

из члана 12. ове Одлуке реализоваће се преко 

жиро рачуна Општинске борачке организације 

Рудо. 

 Уколико се у буџету општине не могу 

обезбједити новчана средства потребна за 

извршење ове Одлуке, Начелник општине ће 

својом одлуком утврдити приоритет и ниво 

остварења права предвиђених овом Одлуком. 

 

 

 

VI – НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ 

ОДЛУКЕ 

 

Члан  30. 

 

            Надзор над спровођењем ове Одлуке 

врши Начелник општине. 
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VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

 

Члан 31. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о допунским правима бораца, 

ратних војних инвалида и породица погинулих 

бораца („Службени гласник општине Рудо број: 

1/05). 

 

Број: 01-023-10/08.                                                   

Датум: 07.03.2008.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо  

                                       Миодраг Миковић,с.р.   

 

05  
 

 На основу члана 99. став 1. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“,бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 

34. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  07.03.2008. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О УЧЕШЋУ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ 

ЈАВНИХ ПОСЛОВА 

 

 

I.ОПШТА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком уређује се начин, поступак 

и облици учешћа локалног становништва у 

вршењу јавних послова за остваривање локалне 

самоуправе. 

 

II.ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ЛОКАЛНОГ  

    СТАНОВНИШТВА У ВРШЕЊУ  

    ЈАВНИХ ПОСЛОВА 

 

Члан 2. 

 

Грђјани у вршењу јавних послова 

учествују преко: 

-зборова грађана, 

-претходним изјашњавањем, 

-кроз јавну расправу, 

-организовањем радионица, 

-давањем писмених приједлога, примједби и 

сугестија 

-спровођењем анкете. 

 

Члан 3. 

 

Грађани на начин утврђен у члану 2. ове 

одлуке, учествују у припреми и доношењу: 

-планова и програма развоја, 

-просторних и урбанистичких планова, 

-буџета, 

-и других аката којима се уређују права и  

  обавезе градјана. 

 

Члан 4. 

 

 Надлежни орган општине путем 

информативног материјала, WЕБ сајта, 

шалтерских служби општине, обавјештава 

мјесне заједнице, скупштине етажних власника, 

НВО сектор, јавна предузећа и службе чији је 

оснивач општина, о активностима планираним 

за наредну годину. 

 

 1.Утврђивање потреба 

 

Члан 5. 

 

 Припреме послова за израду планова и 

програма развоја, просторних и урбанистичких 

планова, буџета и других општих аката, 

обављају органи локалне управе надлежни за 

односну област.  

 Послови из претходног става обухватају 

прикупљање потребних информација, података 

од грађана, мјесних заједница, невладиних 

организација, јавних установа и других 

субјеката локалне заједнице од значаја за израду 

планова и програма развоја локалне заједнице у 

конкретним областима живота и рада. 

 Након прибављених података надлежни 

орган припрема преднацрт акта.  

 

 2.Јавна расправа 

 

Члан 6. 

 

 Јавна расправа се спроводи на начин да 

надлежни орган обавјештава субјекте из члана 4. 

ове одлуке о времену, мјесту и начину учешћа 
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локалног становништава у поступку разматрања 

докумената односно објављује тачан датум 

почетка јавне расправе у локалним медијима, на 

огласној табли општине и мјесне заједнице и 

одређује рок  њеног трајања. 

 

Члан 7. 

 

 Јавна расправа се због рационалности 

може организовати за више мјесних заједница и 

траје: 

-за доношење планова и програма развоја 

 -30 дана 

-за буџет – 15 дана 

-за план капиталних побољшања и 

  инвестициону политику – 15 дана 

-за остале одлуке – 15 дана. 

 

Члан 8. 

 

Јавној расправи присуствују 

представници надлежних органа локалне управе 

и преставници мјесне заједнице на чијем 

подручју се иста организује. 

 

Члан 9. 

 

 О јавној расправи се води записник, у 

коме се евидентирају коментари, приједлози и 

сугестије од значаја за доношење документа.  

 Приједлози и сугестије из става 1. овог 

члана могу се доставити у писаној форми 

непосредно на јавној расправи или упутити 

надлежном органу у року од 30 дана од дана 

одржавања јавне расправе. 

 

Члан 10. 

 

 Резиме коментара и ставова о 

прихватању, односно разлозима неприхватања 

приједлога и извјештаја са јавне расправе 

надлежни орган доставља предлагачу, а 

предлагач у предвиђеној процедури надлежним 

комисијама. 

 Рок за сумирање јавне расправе и 

достављање предлагачу је 7 дана.  

 

Члан 11. 

 

 Учешће грађана у доношењу планова и 

програма развоја остварује се: 

 

 -кроз претходно изјашњење о потребама 

локалног становништва са односног подручја на 

зборовима грађана и достављањем приједлога и 

сугестија са ових зборова, 

 -путем јавне расправе, 

 -организовањем радионица у мјесним 

заједницама, 

 -организовањем округлих столова, 

 -организовањем стручних скупова, 

 -објављивањем нацрта програма на WЕБ 

сајту општине и у средствима информисања 

(билтен и сл.), 

 -анкетирање. 

 

Члан 12. 

 

 За доношење просторног и 

урбанистичког плана учешће грађана се 

остварује у складу са законом и  на начин 

утврђен у претходном члану. 

 

Члан 13. 

 

 Нацрт буџета се објављује на WЕБ сајту 

општине, огласној табли општине, у локалним 

медијима, ради омогућавања грађанима да 

доставе сугестије, приједлоге и примједбе на 

одговарајући начин. 

 Учешће локалног становништва у 

доношењу буџета остварује се достављањем 

сугестија и приједлога на збору грађана, 

анкетирањем, организовањем радионица у 

мјесним заједницама, организовањем округлих 

столова, стручних скупова и јавних расправа по 

утврђеном програму. 

 За спровођење јавне расправе у поступку 

доношења буџета и других облика учешћа, 

надлежан је орган локалне управе за послове 

финансија.  

 

Члан 14. 

 

 За доношење општих аката којима се 

утврдђују права и обавезе локалног 

становништва, учешће локалног становништва 

се остварује кроз приједлоге и сугестије са збора 

грађана, кроз организовање састанака у мјесним 

заједницама у циљу упознавања са садржајем 

општих аката и обавеза које проистичу за 

грађане, а по потреби путем јавне расправе.  

 Начин и поступак учешћа локалног 

становништва, у складу са овом одлуком, 
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спроводе органи који непосредно примјењују 

пропис који се доноси. 

 

 3.Претходно изјашњавање градјана 

 

Члан 15. 

 

 Претходно изјашњавање о потребама 

локалног становништва спроводи се 60 дана 

прије усвајања документа. 

 Субјекти из чалан 4. ове одлуке 

достављају ради израде акта, своје приједлоге 

надлежном органу локалне управе, у року од 7 

дана. 

 

Члан 16. 

 

 Субјекти из претходног члана, након 

достављања израђеног акта о истом се 

изјашњавају, и то: 

 

 -грађани – преко зборова у мјесним 

заједницама, 

 -органи управе – путем информативног 

материјала, WЕБ сајта, шалтера, 

 -правна лица – путем информативног 

материјала, 

 -заинтересовани субјекти – путем 

информативног материјала. 

 

Члан 17. 

 

 Након спроведеног поступка претходног 

изјашњавања, надлежни орган локалне управе 

израђује преднацрт документа, који се доставља 

начелнику општине ради утврђивања нацрта. 

 

Члан 18. 

 

 Након утврђивања нацрта од стране 

начелника општине, надлежни орган локалне 

управе документ ставља на јавну расправу, која 

не може трајати краће од 15 дана. 

 

 4.Зборови грађана 

 

Члан 19. 

 

 Зборовима грађана као облику учешћа 

локалног становништва у вршењу јавних 

послова присуствују представници органа – 

обрађивачи акта који се на збору разматра и дају 

тумачења по одређеним питањима.  

 Због рационалности, исти се могу 

организовати за више мјесних заједница. 

 Надлежна служба евидентира примједбе 

и сугестије грађана, обједињује их и изражава 

кроз резиме. 

 

5.Организовање радионица 

 

Члан 20. 

 

 Радионице се организују у циљу 

едукације грађана поводом разматрања 

докумената од значаја за програме развоја и 

задовољавање потреба од непосредног интереса 

локалног становништва.   

 Радионице се организују од стране 

органа локалне управе, преко невладиних 

организација и лица која посједују одговарајући 

цертификат за провођење обуке. 

 

 6.Анкетирање 

 

Члан 21. 

 

 Анкету спроводе органи локалне управе 

за поједина питања из области за коју су 

надлежни, преко мјесне заједнице, односно 

њених органа.  

 

Члан 22. 

 

 Анкетни материјал припрема орган 

локалне управе надлежан за област за коју се 

анкета врши. 

 

Члан 23. 

 

 Анализу анкетног материјала сумира 

надлежни орган и доставља предлагачу ради 

сагледавања мишљења и стварања основа за 

побољшање стања у одређеној области. 

 

III.ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЛИЦИМА СА 

      ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

Члан 24. 

 

 Органи локалне управе су дужни 

омогућити лицима са посебним потребама 
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учешће у вршењу послова у смислу ове одлуке, 

на одговарајући начин. 

 

 

IV.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

 

 За спровођење ове одлуке надлежни су 

органи  локалне управе. 

 

Члан 26. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-13/08.                                                            

Датум:07.03.08.год.           ПРЕДСЈЕДНИК  

                                    Скупштине општине Рудо 

                                        Миодраг Миковић,с.р.  

 

 

 

 

06 
                                           

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06) и смјерница за 

утврђивање престанка мандата изабраних 

чланова органа власти („Службени гласник 

БиХ“,бр.11/03), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 07.03.2008.године, 

донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

Члан 1. 

 

 Констатује се да је Миловану Јовановићу 

дана 07.03.2008.године престао мандат 

одборника у Скупштини општине Рудо због 

подношења оставке. 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-2/08.                                                                   

Датум:07.03.08.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                   Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

број:3/05 ) и Записника Главне службе за 

ревизију јавног сектора Републике Српске, 

број:ПБ031-07 од 30.07.2007.године,Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

07.03.2008. доноси, 

 

О Д Л У К У 

о преносу капиталних улагања 

 

Члан 1. 

 

Извршена капитална улагања на 

реконструкцији дијела зграде Дома здравља 

„Др. Стојана и Љубица“ Рудо у износу од 

11.486,07 КМ, Буџет општине Рудо преноси 

Дому здравља на укњижење. 

 

Члан 2. 

 

Поменути износ искњижити из Главне 

књиге буџета општине. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије Општинске 

административне службе. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

Број: 01-023-19/08.                                                                    

Датум:07.03.2008.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р.  



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 2/08                            Страна   

 

18 

08 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:3/05) и Записника Главне службе за 

ревизију јавног сектора Републике Српске, бр. 

ПБ031-07 од 30.07.2007.године,Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

07.03.2008.године, доноси, 

 

О Д Л У К У 

о преносу капиталних улагања 

 

Члан 1. 

 

Извршена капитална улагања на 

реконструкцији и надоградњи дијела зграде 

Центра за културно просвјетну дјелатност 

„Просвјета“ Рудо у износу од 83.558,17 КМ, 

Буџет општине Рудо преноси Центру за 

културно просвјетну дјелатност „Просвјета“ 

Рудо на укњижење. 

 

Члан 2. 

 

Поменути износ искњижити из Главне 

књиге буџета општине. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије Општинске 

административне службе. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-023-20/08.                                                            

Датум:07.03.2008.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р.                                                           
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудоп“,бр.3/05) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“.бр.4/06) и члана 19. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

РС“,бр.68/07), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 07.03.2008. године, 

донијела  је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на Одлуку о измјенама 

и допунама Статута Центра за социјални рад 

Рудо број: 01-530-631/07. од 31.12.2007. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-17/08.                                                                 

Датум:07.03.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК   

                                  Скупштине општине Рудо  

                                    Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05), члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06) и члана 6. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.11/07), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 07.03.2008. 

године, д о н и ј е л а  ј е 

 

О Д Л У К У 

О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРПСКОЈ 

ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВЕНОЈ ОПШТИНИ 

РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Неизграђено грађевинско земљиште 

означено као к.ч.бр.943/6 уписано у ПЛ 207 КО 

Миоче површине 250 м2 продаће се 

непосредном погодбом уз накнаду по тржишној 

цијени земљишта ради комплетирања 
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грађевинске парцеле Српској православној 

црквеној општини Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Усваја се приједлог рјешења за изградњу 

цркве у Миочу и приступног пута, према скици 

стручњака архитектонске струке која је саставни 

дио ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-21/08.                                                                       

Датум:07.03.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК   

                                  Скупштине општине Рудо 

                                    Миодраг Миковић,с.р.                         

 

 

11 

 
       На основу члана 12. Закона о занатско-

предузетничкој дјелатности („Службени лист 

РС“ број 16/02, 39/03 и 97/04), Упутства  о 

допуни упутства о критеријумима за 

одређивање радног времена угоститељских 

објеката  ( „Сл.гласник Републике Српске “ број 

38/06), члана 21. и 30.  Закона о локалној 

самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр.101/04) и 

члана 34. Статута општине Рудо  (Сл. Гласник  

бр. 03/05), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 07.03.2008. године 

доноси: 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о одређивању радног 

времена  угоститељских објеката на подручју 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

У члану 2.  Одлуке о одређивању радног 

времена угоститељских  објеката на подручју 

општине Рудо бр. 01-023-04/07 додаје се став 6 

који гласи: 

 

Одређује се „вријеме толеранције“ радног 

времена  за рад  угоститељских објеката који 

пружају услуге конзумације јела и пића, а који 

те услуге започну при крају радног времена, у 

трајању од 15 мин. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо 

 

Број:01-023-16/08.                                                               

Датум:07.03.2008.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо                                                               

                                     Миодраг Миковић,с.р.    
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.3/05) и члана 19. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.4/06 ), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана  07.03.2008 године, д о н 

о с и  

 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за обављање  дужности 

одборника 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђује се висина 

накнаде, која припада одборницима Скупштине 

општине на име обављања одборничке 

дужности и начин њене исплате.  

 

Члан 2. 

 

 На име обављања дужности одборника 

Скупштине општине Рудо, према планираним 

средствима у буџету општине Рудо за 2008. 

годину, одборницима припада накнада у износу 

од  228,00 КМ мјесечно.  

 

Члан 3. 

 

 Исплата накнаде врши се по истеку 

мјесеца за који је остварена накнада. 
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Члан 4. 

 

 Одборницима припада и накнада у 

висини износа службене дневнице за дане у које 

се одржава сједница Скупштине општине.    

 

Члан 5. 

 

 У складу са чланом 35. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник РС“,бр.96/03, 14/04 и 

67/05), исплата накнаде вршиће се зависно од 

расположивих средстава у буџету општине.  

 

Члан 6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику  

општине Рудо а примјењује се од  01.01. 2008. 

године.  

 

Број:01-023-14/08.                                                           

Датум:07.03.08.год.           ПРЕДСЕЈДНИК    

                                    Скупштине општине Рудо  

                                       Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.3/05) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.4/06), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 07.03.2008. године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

НАЦРТА  ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

 Нацрт Локалног еклолошког акционог 

плана за општину Рудо ставља се на јавну 

расправу. 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 За праћење јавне расправе образује се 

Радна група у саставу: 

 

1.МИЈУШКОВИЋ  МИРКО, 

2.САВИЋ ЈОВАН, 

3.СТАНИШИЋ Др КРСТА 

4.МИЋОВИЋ ЈЕЛЕНА, 

5.ДЈОРДА МИЛЧЕ 

 

Члан 3. 

 

 Задатак Радне групе из претходног члана 

је да: 

 

 1.Нацрт Локалног еколошког акционог 

плана општине Рудо учини доступним јавности 

 2.Прати јавну расправу и даје 

информације о изнесеним приједлозима на 

јавној расправи 

 3.Прикупи све примједбе, мишљења и 

приједлоге у току јавне расправе 

 4.Припреми извјештај о резултатима 

јавне расправе. 

 

Члан 4. 

 

 Јавна расправа о Нацрту Локалног 

еколошког акционог плана општине Рудо 

трајаће 15 дана. 

 Јавна расправа ће се спровести путем 

организовања јавних трибина. 

 

Члан 5. 

 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи 

Радна група је дужна доставити Начелнику 

општине и Скупштини општине. 

 

Члан 6. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-15/08.                                                                    

Датум:07.03.08.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                     Скупштине општине Рудо  

                                       Миодраг Миковић,с.р.                                                                              
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14 

 
 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући Програм 

обављања комуналних дјелатности заједничке 

комуналне потрошње у 2008.години, Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана 

07.03.2008. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Констатује се да није усвојен Програм 

обављања комуналних дјелатности заједничке 

комуналне потрошње у 2008. години. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-6/08.                                                                    

Датум:07.03.08.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р.  
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.3/05) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.4/06), разматрајући Извјештај о раду 

Цивилне заштите за 2007. годину и Програм 

рада Цивилне заштите за 2008. годину, 

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 07.03.2008. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Констатује се да није усвојен Извјештај о 

раду Цивилне заштите за 2007. годину и 

Програм рада Цивилне заштите за 2008. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-7/08.                                                                    

Датум:07.03.08.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо  

                                      Миодраг Миковић,с.р.  
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.3/05) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр.4/06), разматрајући Извјештај о раду 

мјесних заједница за 2007. годину, Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана 

07.03.2008. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Констатује се да није усвојен Извјештај о 

раду мјесних заједница за 2007. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-8/08.                                                                    

Датум:07.03.08.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о кредитирању студената из 

средстава буџета општине у школској 

2007/2008. години, Скупштина општине Рудо на 
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својој сједници одржаној дана 07.03.2008. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

Констатује се да није усвојена 

Информација о кредитирању студената из 

средстава буџета општине у школској 

2007/2008. години 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

Број:01-03-9/08.                                                                    

Датум:07.03.08.год.             ПРЕДСЈЕДНИК  

                                     Скупштине општине Рудо  

                                        Миодраг Миковић,с.р.  
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о кредитирању студената из 

средстава буџета општине у школској 

2007/2008. години, Скупштина општине Рудо на 

својој сједници одржаној дана 07.03.2008. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо ће формирати 

Радну групу са задатком да сачини нову Одлуку 

о кредитирању студената на подручју општине 

Рудо. 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

Број:01-03-12/08.                                                                    

Датум:07.03.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК  

                                 Скупштине општине Рудо  

                                   Миодраг Миковић,с.р.  
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.3/05) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.4/06),разматрајући План рада примарне 

здравствене заштите Дома здравља „Др Стојана 

и Љубица“ Рудо за 2008. годину, Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана 

07.03.2008. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Констатује се да није дата сагласност на 

План рада примарне здравствене заштите Дому 

здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо за 2008. 

годину. 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-3/08.                                                                    

Датум:07.03.08.год.            ПРЕДСЈЕДНИК   

                                    Скупштине општине Рудо  

                                       Миодраг Миковић,с.р.  
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.3/05) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр.4/06), разматрајући захтјев ЈОДКП 

„Услуга“ Рудо за повећање цијена комуналних 

услуга, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 07.03.2008. године, д о н и ј е л а   

ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПОВЕЋАЊЕ ЦИЈЕНА КОМУНАЛНИХ 

УСЛУГА 
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Члан 1. 

 

 Даје се сагласност ЈОДКП „Услуга“ Рудо 

за повећање цијена комуналних услуга и то: 

 

 

 1.ВОДА 

 

а)  за домаћинства ............        м3       0,374 КМ 

б) за привреду и друга правна 

     лица...............................       м3         1,31  КМ 

ц) за домаћинства у периоду од 

    01.07.-01.10. (преко   просјечне  

    потрошње за првих шест 

    мјесеци) ........................       м3         0,75   КМ 

д) за привреду и друга правна 

    лица од 01.07.-01-.10...       м3          1,50   КМ 

 

 

 2.КАНАЛИЗАЦИЈА   

 

- 50% од цијене 1 м3 воде 

 

3.ОДВОЗ СМЕЋА 

 

3.1. домаћинства-градјани ..... м2       0,07   КМ 

3.2. државна и приватна  предузећа 

       и радње  из области трговине, 

       угоститељства,занатства и сл.: 

а)    СТР прехрана и СУР површине 

       до 20 м2................                       20,28   КМ 

б)   СТР прехрана и СУР 

       површине од 20-50 м2.....           31,20   КМ 

ц)   СТР прехрана и СУР 

      површине од 50-80 м2.....            39,00   КМ 

д)   СТР прехрана и СУР 

      површине преко 80 м2..по м2    0,569    КМ 

е)   СЗР бутици, киосци 

      до 30 м2.................. паушално....11,70   КМ 

ф)  СЗР, бутици, киосци преко 

      30 м2..................                             0,39   КМ 

г)   државни и општински 

      органи и организације,јавна и  

      друга предузећа и 

      установе...............          м2            0,15   КМ 

3.3.кориштење депоније уз  

      властити превоз.........   м3            9,24   КМ 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а примјењиваће се од 01.03.2008. 

године и накнадно ће се објавити у Службеном 

гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-22/08.                                                                

Датум:07.03.08.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо  

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући захтјев 

Управног одбора  ЈП Информативни центар 

Рудо, Скупштина општине Рудо на својој 

сједници одржаној дана 07.03.2008. године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Није прихваћено мишљење Управног 

одбора ЈП Информативни центар Рудо у вези 

приватизације ЈП Информативни центар Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-18/08.                                                                   

Датум:07.03.08.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо  

                                   Миодраг Миковић,с.р.  
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С А Д Р Ж АЈ: 

 

 

01-Одлука о измјени Статута општине Рудо; 

02-Одлука о измјени и допуни Пословника 

Скупштине општине Рудо; 

03-Одлука о статусу бесправно изграђених 

грађевина на подручју општине Рудо; 

04-Одлука о допунским правима бораца, ратних 

војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено отаџбинског рата Републике 

Српске; 

05-Одлука о учешћу грађана у вршењу јавних 

послова; 

06-Одлука о престанку мандата одборника; 

07-Одлука о преносу капиталних улагања; 

08-Одлука о преносу капиталних улагања; 

09-Одлука о давању сагласности на Одлуку о 

измјени и допуни Статута Центра за социјални 

рад Рудо; 

10-Одлука о продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта Српској православној црквеној 

општини Рудо; 

11-Одлука о допуни Одлуке о одређивању 

радног времена угоститељских објеката на 

подручју општине Рудо; 

12-Одлука о висини накнаде за обављање 

дужности одборника; 

13-Закључак о стављању на јавну расправу 

Нацрта Локланог еколошког акционог плана за 

општину Рудо; 

14-З а к љ у ч а к; 

15-З а к љ  у ч а к; 

16-З а к љ у ч а к; 

17-З а к љ у ч а к; 

18-З а к љ у ч а к; 

19-З а к љ у ч а к; 

20-Закључак о давању сагласности за повећање 

цијена комуналних услуга; 

21-З а к љ у ч а к. 

 


