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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVI Рудо, 27.април 2012.године Број 2 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 
01...................................................................................... 

На основу члана 30. и 72. став 2. Закина о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

8/08-пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана  26.04. 2012. 

године,д о н и ј е л а    ј е 

 

О Д Л У К У 

о накнади штете 

 

Члан 1. 

 

                 Овом Одлуком регулишу се услови и поступак 

за остваривање права на дјелимичну накнаду штете 

настале услед елементарних непогода (град, поплава и 

бујице, олујни вјетрови, удар грома, пожар и клизиште), 

као и штете причињене од ловостајем незаштићене 

дивљачи и паса луталица. 

 Скупштина општине може посебном одлуком 

признати право на накнаду штете настале и по другим 

основима. 

Члан 2. 

 

 Штету коју причини ловостајем заштићена 

дивљач, накнаду причињене штете плаћа корисник 

ловишта. 

 Штету коју учини дивљач за коју је прописана 

стална забрана лова, дужан је да надокнади субјекат који 

је прописао забрану. 

 Изузетно, за штету коју учини медвјед, накнаду 

штете плаћа Република Српска из буџета у висини од 45 

%, општина у висини од 25% и корисник ловишта у 

висини од 30% процјењене штете. 

 Власници паса одговорни су за штету коју учине 

њихови пси.    

Члан  3. 

 

 Корисник ловишта дужан је да предузме мјере за 

спречавање штете коју дивљач може причинити људима и 

њиховој имовини, као и да уклања псе и мачке луталице 

који се крећу без контроле по ловишту на удаљености 

већој од 200 метара од насеља, насељених објеката или 

стада, у складу са Законом о ловству. 

 

Члан  4. 

 

 Право на дјелимичну накнаду штете припада 

власницима, односно корисницима објеката, земљишта, 

стоке и пољопривредних култура који су претрпљели 

штету из члана 1. ове Одлуке, само под условима да су 

предходно предузели све прописане мјере за спречавање 

настанка штете. 

 Изузетно, право на дјелимичну накнаду штете 

(максимално до 40%) има власник-корисник који у 

плавном подручју засије житарице, поврће или засади 

воће. 

Члан  5. 

 

 Мјере за спречавање штете услед клизишта, 

олујних вјетрова и пожара су: изградња стамбених и 

господарских објеката у складу са дозволом за градњу и 

прописаним стандардима градње на одговарајућем 

земљишту које није подложно клизиштима. 

 Нема одговорности за штету на објектима који 

нису прописно одржавани после изградње или је због 

старости објекат дотрајао и неупотребљив за основну 

намјену. 

Мјере за спречавање штете од поплава су 

изградња објеката на одговарајућој удаљености од корита 

ријека, односно изван плавног подручја ријека и бујичних 

потока. 

Плавно подручје, у смислу ове Одлуке, 

представља површину земљишта које је уз ријеку 

плављено изливањем воде из корита ријеке у некој од 

последњих двадесет година. 

Мјере за спречавање штете од незаштићене 

дивљачи и паса луталица подразумјевају постављање 

ефикасних ограда, електричних пастира, заштита младих 

садница омотавањем или премазивањем, испаша стоке са 

чобаном на површинама дозвољеним за пашу.  

У току ноћи стоку затварати у штале или 

прописано урађене и обезбјеђене торове. 

Посебно урађени и обезбјеђени торови морају да 

имају бетонски-камени темељ дубине најмање 25 цм и зид 

(цоклу) изнад површине земље од чврстог материјала 

најмање висине 25 цм. Ограда мора да је од чврстог 

материјала са отворима мањим од величине уобичајених 

нападача (узрочника штете) и прописане висине, а не 

мање од 1,5 м. 
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Члан  6.          

               

Обавеза оштећеног је да сачува све трагове који 

указују на причињену штету и починиоца, и који ће 

користити као доказ о настанку штете, а да предузме све 

потребне мјере на заустављању и спречавању даље штете. 

 Власник (корисник) добара нема право на 

накнаду новонастале штете уколико није предузео све 

радње које су биле у његовим могућностима да се 

заустави даље настајање штете. 

 

Члан  7. 

 

Пријава о причињеној штети подноси се  

Одјељењу за привреду и финансије општине Рудо одмах, 

а најкасније у року од три дана од дана настанка штете. 

 

Члан 8. 

 

                 Утврђивање узрока настале штете и процјену 

њене вриједности врши комисија коју формира Начелник 

општине одмах, а најкасније у року од три дана по 

пријави  штете. 

Члан 9. 

 

                Комисију чине најмање три члана који се 

именују од: представника општинског органа 

(предсједник комисије), стручних лица за процјену 

вриједности и утврђивање узрока штете (агроном, 

грађевинац, ветеринарски, шумарски или биолошки 

стручњак и сл.) и стручног лице кога одреди корисник 

ловишта (када је у питању штета од дивљих животиња 

или паса луталица), са искуством на истим пословима. 

                Састав и број чланова Комисије одређује се 

зависно од обима и врсте штете. 

 

Члан 10. 

 

                Комисија је дужна да одмах по пријему пријаве, 

а најкасније у року од 2 дана  изврши увиђај на лицу 

мјеста и да сачини записник.                                                    

                Записник комисије обавезно садржи: личне 

податке оштећеног, мјесто и начин настанка штете, 

знакове који упућују на узрочнике штете, обим и висину 

штете, предузете мјере оштећеног да се спријечи штета и 

предузете мјере после штете, те закључно мишљење о 

испуњености услова за накнаду штете и процјену о 

висини причињене штете. 

                Прилог записника треба да садржи фотографски 

снимак. 

 

Члан  11. 

  

 Код штета на пољопривредним културама 

проузрокованих градом, поплавама, олујним вјетровима, 

бујицама и слично, комисија је дужна да обави најмање 

два увиђаја и то одмах по настанку штете и касније у 

моменту очекиваног рода културе. После другог увиђаја 

прави се комплетан записник и врши коначна процјена 

штете. 

 

 

Члан  12. 

 

 Код специфичних случајева настанка штете (ујед 

или напад на људе) од стране животиња, Начелник 

општине ће, на основу приједлога Комисије за процјену 

штете датог у записнику,  покушати да постигне договор 

са оштећеним о чему ће се сачинити споразум о накнади 

штете. 

 

Члан 13. 

 

Записник о процјени штете упућује се 

Скупштинској комисији за накнаду штете која у 

зависности од расположивих средстава опредељених у 

буџету општине за ове намјене, одређује коначну висину 

одштете, износ, начин и рокове за измирење одштете и 

доставља предмет органу на извршење. 

 

Члан  14. 

 

Накнада се исплаћује у календарској години у 

којој је настала штета пропорционално планираним 

укупним буџетским средствима.  

 

Члан 15. 

 

 У посебним или ванредним условима Скупштина 

општине може на приједлог комисије за накнаду штете, 

донијети одлуку за издвајање додатних средстава из 

буџета општине за накнаду штете у текућој години или 

донијети одлуку о прихватању накнаде штете и исплати 

исте у наредном периоду 

`  

Члан  16. 

 

Право на накнаду штете по овој Одлуци немају 

власници, односно корисници из члана 4.ове Одлуке који 

остваре право на накнаду штете од буџета неког од виших 

облика организовања у Босни и Херцеговини 

(кантон,ентитет или БиХ). 

 

Члан  17. 

 

 Одлуке Комисије и постигнути споразум из 

чланова 12. и 13. ове Одлуке, објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо. 

 

Члан  18. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

 

Број:01-022-30/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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02...................................................................................... 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр.101/04 ,42/05 и 118/05 ), и  члана 34. Статута општине 

Рудо  („Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08 - 

пречишћен текст  и  9/08, 2/09, 1/11), Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 26.04.2012.године, 

доноси: 

 

О Д Л У К У 

о  репрограму кредитних обавеза физичких и правних 

лица 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком регулишу се мјере и услови за 

репрограм кредитних обавеза корисника кредита из 

буџета општине Рудо намјењених за подстицај развоја 

општине Рудо. 

Под кредитним обавезама из предходног става 

подразумјевају се све доспјеле и недоспјеле главнице, 

доспјеле ненаплаћене камате и накнаде, трошкови судског 

поступка, те евентуални трошкови поступка прибављања 

инструмената за обезбјеђење потраживања. 

 

Члан  2. 

 

Општина Рудо преко пословне банке, на захтјев 

корисника кредита, одобриће репрограм свих кредитних 

обавеза дужницима који немају никакво кашњење, 

односно немају кашњења у отплати кредита дужа од 180 

дана, и то под условима да: 

-достави валидан доказ да је дошло до битних 

поремећаја (не његовом кривицом) на тржишту корисника 

кредита,  

-заначајно смањење (веће од 20%) или кашњење 

плате (више од три мјесеца), односно других редовних 

личних примања код физичких лица. 

-дејство више силе и слично. 

 

Члан  3. 

 

Изузетно, репрограм кредита биће одобрен и 

корисницима који не испуњавају критеријуме из 

предходног члана, ако испуне следеће услове: 

1. Доставе доказ да је кашњење у отплати 

кредита из члана 2.ове одлуке било 

проузроковано ефектима глобалне 

финансијске кризе или битним поремећајем 

корисниковог тржишта, престанком радног 

односа, значајно смањење или кашњење 

плате, односно других редовних личних 

примања (код физичких лица), дејство више 

силе и сл. 

2. Изврше једнократну уплату заосталог дуга 

главнице кредита у износу од 20% за дуг до 

10.000 КМ, 15% за дуг од 10.001 до 20.000 

КМ, 10% за дуг 20.001 КМ до 50.000 КМ и 

7% за дуг преко 50.000 КМ. 

3. Доставе додатне гаранције враћања кредита 

(нова хипотека, жиранти, залога, лична 

мјеница и сл.), уколико Комисија за оцјену 

оправданости захтјева за израду приједлога 

корисника кредита за привредни развој 

општине Рудо и заједнички кредитни одбор 

процјене да је то неопходно (због губитка 

процјењене вриједности постојеће хипотеке,  

залоге или мале могућности њихове 

реализације, 

 

Члан 4. 

 

Поступком реструктуирања потраживања 

(одобрењем репрограма кредита), настаје ново 

потраживање-задуживање регулисано новим уговором 

чиме се замјењују сва билансна потраживања од дужника 

(главница, камата, трошкови судског поступка, и других 

трошкова). 

Члан  5. 

 

 Рок враћања новог задужења-репрограмираног 

кредита максимално може бити на рок који је одобрен код 

основног кредита увећаног за половину тог времена. 

 Нова рата кредита неможе бити мања  од 50% од 

предходне рате основног кредита. 

 

Члан  7. 

 

 Камата за вријеме кашњења у отплати основног 

кредита која је износила 24% на годишњем нивоу, 

обрачунаће се по стопи од 6 % на годишњем нивоу и биће 

придодата новом задужењу. 

 Укупно обрачуната камата из предходног става 

неможе износити више од 20% износа основног кредита – 

главнице дуга. 

 Камата за кашњење у отплати новог задужења 

убудуће обрачунаваће се по стопи од 12 % на годишњем 

нивоу. 

Члан 8. 

 

 Дужници који су измирили обавезе по основу 

главнице кредита а нису измирили обавезу по основу 

камате, иста ће се по овој Одлуци обрачунати у висини од 

12 % на годишњем нивоу и неможе износити више од 20% 

износа основног кредита-главнице а моћи ће да се измири 

у више мјесечних рата, а не дуже од 12 мјесеци код 

физичких лица, односно 18 мјесеци код СЗТР и правних 

лица. 

Члан  9. 

 

 Износ обрачунате камате наплаћује се на следећи 

начин: 

 а) код физичких лица: 

 -за износ камате до 250 КМ једнократно у року од  

                15 дана од дана доставе обрачуна, 

 -од 250 до 500 КМ у двије мјесечне рате, 

 -од 500 до 1000 КМ у пет мјесечних рата 

 -преко 1000 КМ у дванаест мјесечних рата 

 

 б) код СЗТР и правних лица: 

 -за износ камате до 1000 КМ, једнократно у року  

                од 15 дана од дана доставе обрачуна, 

 -од 1000 до 3000 КМ у три мјесечне рате, 

 -од 3000 до 6000 у шест мјесечних рата , 
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 -од 6000 до 12000 у дванаест мјесечних рата и  

 -преко 12000 КМ у осамнаест мјесечних рата. 

 

Члан 10. 

 

 Дужницима код којих је истекао рок за отплату 

кредита а против којих још увијек није покренут судски 

спор, као и дужницима против којих је покренут судски 

поступак, може се одобрити репрограм кредита под 

условом да испуне све услове из члана 3. Ове Одлуке, 

укључујући обавезно и до тада настале трошкове судског 

поступка.   

Члан  11. 

 

 Трошкови поступка репрограма кредита немогу 

бити већи од 0,5 % износа основног кредита, односно 0,5 

% износа нове обрачунате камате, када се ради о 

репрограму само камате сходно члану 8. Ове Одлуке. 

 

Члан 12. 

 

 Право на примјену ове Одлуке стичу само они 

корисници кредита који су на дан доношења исте били у 

закашњењу у измирењу својих уговорених обавеза по 

основу основног кредита – постојећи дужници. 

 

Члан  13. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 
Број:01-022-22/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 
03...................................................................................... 

На основу члана 5, 7, 12. и 24. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“,број 68/07), члана 30. став 1. алинеја 2.и 24. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 

34. Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08, 2/09, 1/11), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.04.2012. године,  д о н и ј е л а  је  

 

 

О Д Л У К У 

О организовању и усклађивању пословања Установе  

„Рудоспорт“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком врши се усклађивање 

организовања и пословања Установе за  управљање 

спортским објектима „Рудоспорт“ Рудо са Законом о 

систему јавних служби и Законом о класификацији 

дјелатности и Регистру пословних субјеката по 

дјелатностима у Републици Српској и Уредбом о 

класификацији дјелатности Републике Српске. 

 

 

I – НАЗИВ ОСНИВАЧА 

 

Члан 2. 

 

 Општина Рудо ( у даљем тексту: Оснивач) оснива 

Јавну установу за  управљање спортским објектима 

„Рудоспорт“ Рудо, која обавља дјелатност на територији 

општине Рудо. 

 

II – НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 

 

Члан 3. 

 

 Назив установе из члана 2. ове Одлуке је: Јавна 

установа за  управљање спортским објектима „Рудоспорт“ 

Рудо. 

 Скраћени назив установе је: ЈУ „Рудоспорт“ Рудо. 

 Сједиште установе ЈУ „Рудоспорт“ Рудо је у 

Рудом, Улица Крагујевачка број 29. 

 

Члан 4. 

 

 ЈУ „Рудоспорт“ Рудо је установа од посебног 

друштвеног интереса, за област спорта. 

 

Члан 5. 

 

ЈУ „Рудоспорт“ Рудо има својство правног лица, 

које стиче уписом у судски регистар. 

 

Члан 6. 

 

 У правном промету са трећим лицима ЈУ 

„Рудоспорт“ Рудо иступа у своје име и за свој рачун, 

самостално и без ограничења. 

 За обавезе створене у правном промету са трећим 

лицима, ЈУ „Рудоспорт“ Рудо одговара цјелокупном 

својом имовином. 

 За обавезе ЈУ „Рудоспорт“ Рудо у правном 

промету, Оснивач одговара до висине оснивачког улога. 

 

Члан  7. 

 

 Основни капитал ОРА Рудо износи 2.000 КМ а 

које је оснивач као оснивачки улог уплатио до уписа ОРА 

Рудо у судски регистар. 

 

III – ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 

Члан  7. 

 

 ЈУ „Рудоспорт“ Рудо ће управљати спортским 

објектима: 

 -стадионом Фудбалског  клуба „Рудо“ Рудо, 

 -спортском двораном, 

 -другим спортским објектима које Оснивач 

повјери ЈУ „Рудоспорт“ Рудо.  
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Члан 8. 

 

          „Дјелатност ЈУ „Рудоспорт“ Рудо је: 

         56.10  -  Дјелатност ресторана и услуге доставе хране 

         56.30  -  Дјелатност припреме и послуживање пића             

          85.51  -  Образовање у области спорта и рекреације 

          92.00  -  Дјелатност коцкања и клађења 

          93.11  -  Рад спортских објеката 

          93.12  -  Дјелатност спортских клубова 

          93.13  -  Фитнес центри 

          93.19  -  Остале спортске дјелатности 

          93.21  -  Дјелатност забавних и тематских паркова 

          93.29  -  остале забавне и рекреативне дјелатности 

  

 ЈУ „Рудоспорт“ Рудо без уписа у регистар може 

да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности 

уписаној у регистар, које се уобичајно обављају уз те 

дјелатности, у мањем обиму или повремено, а у циљу 

остваривања функције за коју је основана.“ 

 

IV – СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА  

УСТАНОВЕ И НАЧИН  

        ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА 

 

Члан 9. 

 

 ЈУ „Рудоспорт“ Рудо је правни сљедбеник 

Установе за управљање спортским објектима „Рудоспорт“ 

Рудо основане Одлуком Скуштине општине Рудо број:01-

023-105/07 од  31.10.2006.године. 

 

Члан 10. 

 

 Средства за пословање ЈУ „Рудоспорт“ Рудо 

обезбјеђују се из: 

- буџета Општине Рудо, 

- од прихода из редовне дјелатности, 

- других извора. 

-  

V – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ 

ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 11. 

 

 У циљу обављања дјелатности због које је ЈУ 

„Рудоспорт“ Рудо основана, Оснивач, у складу са 

Законом: 

- обезбјеђује средства и прописане услове за 

рад, 

- врши благовремено именовање и разрјешење 

органа управљања и руковођења, 

- даје сагласност на годишњи програм рада и 

финансијски план, 

- разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун, 

- даје сагласност на Статут и 

- даје сагласност на акт о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста. 

 

VI – МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈУ 

„РУДОСПОРТ“ РУДО И  ОСНИВАЧА 

 

Члан 12. 

 

 ЈУ „Рудоспорт“ Рудо се обавезује да ће послове 

из своје дјелатности обављати благовремено, квалитетно 

и по правилима струке, на начин који ће задовољити 

потребе и интересе грађана из области организације 

спорта и спортских активности на територији општине 

Рудо, за који је основана, на законит начин и у складу са 

закљученим уговорима и споразумима, те да неће, без 

сагласности Оснивача, предузети обављање других 

послова који не представљају предмет дјелатности 

уврђених овом Одлуком. 

 ЈУ „Рудоспорт“ Рудо се обавезује да ће преузети 

имовину досадашње установе ЈУ „Рудоспорт“ Рудо, те да 

ће у складу са законом очувати њихову вриједност, као и 

да овом имовином и новостеченом имовином, поступа са 

пажњом доброг привредника, 

 ЈУ „Рудоспорт“ ће подносити Оснивачу на 

сагласност годишњи програм рада и финансијски план. 

 ЈУ „Рудоспорт“ Рудо ће подносити Оснивачу 

извјештај из члана 11. најмање једанпут годишње, а на 

захтјев Оснивача и чешће. 

 Оснивач према ЈУ „Рудоспорт“ Рудо има обавезе, 

које су садржане у члановима 10. и 11. ове Одлуке, као и у 

другим законским и подзаконским актима. 

 

VII – ОРГАНИ ЈУ „РУДОСПОРТ“ РУДО 

 

Члан 13. 

 

 У ЈУ „Рудоспорт“ Рудо орган управљања је 

Управни одбор, а орган руковођења је Директор. 

 

Члан 14. 

 

 Чланове Управног одбора именује и разрјешава 

Оснивач, на период од четири године уз претходно 

спроведен поступак јавне конкуренције. 

 

Члан 15. 

 

 Управни одбор ЈУ „Рудоспорт“ Рудо састоји се од 

три (3) члана, с тим да запослени у ЈУ „Рудоспорт“ Рудо, 

не могу бити чланови Управног одбора. 

 

Члан 16. 

 

 Директор руководи, представља и заступа ЈУ 

„Рудоспорт“ Рудо и одговоран је за законитост њеног 

рада, без ограничења овлашћења 

. 

 Директора именује и разрјешава Оснивач, на 

период од четири године, уз претходно спроведен 

поступак јавне конкуренције. 

 

Члан 17. 

 

Надлежност, поступак именовања и разрјешења 

органа управљања и руковођења, ближе ће се регулисати 

Статутом ЈУ „Рудоспорт“ Рудо. 
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VIII – РОК ЗА УСАГЛАШАВАЊЕ  СТАТУТА 

 

Члан 18. 

 

ЈУ „Рудоспорт“ Рудо ће усагласити Статут са 

овом Одлуком у року од 60 дана од дана њеног доношења. 

 

Члан 19. 

 

До усаглашавања Статута и других општих аката, 

примјењиваће се општа акта досадашње Установе за 

управљање спортским објектима „Рудоспорт“ Рудо, 

уколико нису у супротности са законом и другим 

прописима. 

Члан 20. 

 

Досадашњи директор и Управни одбор Установе 

за управљање спортским објектима „Рудоспорт“ Рудо ће 

обављати послове из њихове надлежности до истека 

мандата на који су изабрани. 

 

Члан 21. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важи  

Одлука о оснивању Установе за управљање спортским 

објектима „Рудоспорт“ Рудо број:01-023-105/06 од 

31.10.2006. године. 

Члан 22. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Рудо''. 

 
Број:01-022-27/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 
04...................................................................................... 

На основу члана 26. став 1. Закона о подстицању 

развоја малих и средњих предузећа-пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске“,број 23/09), члана 

5, 7, 12. и 24. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“,број 68/07), члана 30. став 1. 

алинеја 25. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“,број 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 34 Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08, 2/09, 

1/11), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 26.04.2012. године, д о н и ј е л а  је  

 

О Д Л У К У 

О организовању и усклађивању пословања 

Општинске развојне агенције Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком врши се усклађивање 

организовања и пословања Општинске развојне агенције 

Рудо са Законом о подстицању развоја малих и средњих 

предузећа,  Законом о систему јавних служби, Законом о 

класификацији дјелатности и Регистру пословних 

субјеката по дјелатностима у Републици Српској и 

Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске. 

 

I – НАЗИВ ОСНИВАЧА 

 

Члан 2. 

 

 Општина Рудо ( у даљем тексту: Оснивач) оснива 

Општинску развојну агенцију Рудо, која обавља 

дјелатност на територији општине Рудо. 

 

II – НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ  

 

Члан 3. 

 

 Назив агенције из члана 2. ове Одлуке је: 

Општинска развојна агенција Рудо. 

 Скраћени назив агенције је: ОРА Рудо. 

 Сједиште агенције ОРА Рудо је у Рудом, Улица 

Вожда Карађорђа Петровића  бр.37. 

 

Члан 4. 

 

 ОРА Рудо је установа од посебног друштвеног 

интереса са задатком да утиче на развој општине Рудо 

подстицањем развоја малих и средњих предузећа. 

 ОРА Рудо је непрофитна организација. 

 

Члан 5. 

 

ОРА Рудо има својство правног лица, које стиче 

уписом у судски регистар. 

 

Члан 6. 

 

 У правном промету са трећим лицима ОРА Рудо 

иступа у своје име и за свој рачун, самостално и без 

ограничења. 

 За обавезе створене у правном промету са трећим 

лицима, ОРА Рудо одговара цјелокупном својом 

имовином. 

 За обавезе ОРА Рудо у правном промету, Оснивач 

одговара до висине оснивачког улога. 

 

Члан  7. 

 

 Основни капитал ОРА Рудо износи 2.000 КМ а 

које је оснивач као оснивачки улог уплатио до уписа ОРА 

Рудо у судски регистар. 

 

III – ДЈЕЛАТНОСТ  

 

Члан  8.     

  

„Дјелатност ОРА Рудо је: 

50.30  -  Превоз путника унутрашњим воденим путевима 

55.20  -  Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор 

55.30  -  Кампови и простори за камповање 

68.20  -  Изнајмљивање и пословање сопственим  

               некретнинама или некретнинама   узетим у закуп 

70.22  -  Савјетовање које се односи на пословање и  

               остало управљање 
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72.20  -  Истраживање и експериментални развој у  

              друштвеним и хуманистичким  наукама 

73.12  -  Услуге оглашавања (представљања) преко медија 

73.20  -  Истраживање тржишта и испитивање јавног  

               мнијења 

77.34  -  Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг)  

               саобраћајних средстава за  пловидбу 

77.39  -  Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих  

               машина, опреме и   материјалних добара, д.н. 

78.30  -  Остало уступање људских ресурса 

79.11  -  Дјелатност путничких агенција 

79.12  -  Дјелатност тур-оператора 

79.90  -  Остале резервацијске услуге и припадајуће  

               дјелатности 

82.11  -  Комбиноване канцеларијско административне  

               услужне дјелатности 

82.19  -  Фотокопирање, припрема докумената и остале  

               специјализоване   канцеларијске помоћне       

               дјелатности 

82.30  -  Организација састанака и пословних сајмова 

84.13  -  Регулисање и допринос успјешнијем пословању  

               привреде 

  

 ОРА Рудо без уписа у регистар може да обавља и 

друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у 

регистар, које се уобичајно обављају уз те дјелатности, у 

мањем обиму или повремено, а у циљу остваривања 

функције за коју је основана.“ 

 

IV – СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА  

И НАЧИН  ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА 

 

Члан 9. 

 

 ОРА Рудо је правни сљедбеник Општинске 

развојне агенције Рудо основане Одлуком Скуштине 

општине Рудо број:01-023-240/05 од 23.03.2005.године. 

 

Члан 10. 

 

            Средства за пословање ОРА Рудо обезбјеђују се из: 

- буџета Општине Рудо, 

- других извора. 

 

V – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ 

ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 11. 

 

 У циљу обављања дјелатности због које је ОРА 

Рудо основана, Оснивач, у складу са Законом: 

- обезбјеђује средства и прописане услове за 

рад, 

- врши благовремено именовање и разрјешење 

органа управљања и руковођења, 

- даје сагласност на годишњи програм рада и 

финансијски план, 

- разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун, 

- даје сагласност на Статут, 

- даје сагласност на акт о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста. 

 

VI – МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОРА РУДО И  

ОСНИВАЧА 

 

Члан 12. 

 

 ОРА Рудо се обавезује да ће послове из своје 

дјелатности обављати благовремено, квалитетно и по 

правилима струке, на начин који ће задовољити потребе и 

интересе грађана из области  подстицања развоја малих и 

средњих предузећа на територији општине Рудо, на 

законит начин и у складу са закљученим уговорима и 

споразумима, те да неће, без сагласности Оснивача, 

предузети обављање других послова који не представљају 

предмет дјелатности уврђених овом Одлуком. 

 ОРА Рудо се обавезује да ће преузети имовину 

досадашње установе Општинске развојне агенције Рудо, 

те да ће у складу са Законом очувати њихову вриједност, 

као и да овом имовином и новостеченом имовином, 

поступа са пажњом доброг привредника. 

 ОРА Рудо ће подносити Оснивачу на сагласност 

годишњи програм рада и финансијски план. 

ОРА Рудо ће подносити Оснивачу извјештај из 

члана 10. најмање једанпут годишње, а на захтјев 

Оснивача и чешће. 

 Оснивач према ОРА Рудо има обавезе, које су 

садржане у члановима 9. и 10. ове Одлуке, као и у другим 

законским и подзаконским актима. 

 

VII – ОРГАНИ ОРА РУДО 

 

Члан 13. 

 

 У ОРА Рудо орган управљања је Управни одбор, 

а орган руковођења је Директор. 

 

Члан 14. 

 

 Чланове Управног одбора именује и разрјешава 

Оснивач, на период од четири године уз претходно 

спроведен поступак јавне конкуренције. 

 

Члан 15. 

 

 Управни одбор ОРА Рудо састоји се од пет (5) 

члана, с тим да запослени у ОРА Рудо, не могу бити 

чланови Управног одбора. 

 

Члан 16. 

 

 Директор руководи, представља и заступа ОРА 

Рудо и одговоран је за законитост њеног рада, без 

ограничења. 

 Директора именује и разрјешава Оснивач, на 

период од четири године, уз претходно спроведен 

поступак јавне конкуренције. 
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Члан 17. 

 

Надлежност Управног одбора је: 

-доноси Статут, уз сагласност оснивача, 

-усваја годишњи програм рада и извјештај о  

 пословању, уз сагласност оснивача, 

-доноси опште акте утврђене Статутом и 

-обавља друге послове и задатке утврђене  

 законом и Статутом. 

 

Члан 18. 

 

 Надлежност директора је да: 

 -представља и заступа ОРА Рудо, 

 -организује и води послове ОРА Рудо, 

 -предлаже акте које доноси Управни одбор, 

 -стара се о законитост рада и одговара за  

                законитост рада ОРА Рудо, 

 -обавља друге послове, законом и Статутом. 

 

Поступак именовања и разрјешења органа 

управљања и руковођења, ближе ће се регулисати 

Статутом ОРА Рудо. 

 

VIII – РОК  ЗА УСАГЛАШАВАЊЕ  СТАТУТА 

 

Члан 19. 

 

ОРА Рудо ће усагласити Статут са овом Одлуком 

у року од 60 дана од дана њеног доношења. 

 

Члан 20. 

 

До усаглашавања Статута и других општих аката, 

примјењиваће се општа акта досадашње Општинске 

развојне агенције Рудо, уколико нису у супротности са 

законом и другим прописима. 

 

Члан 21. 

 

Досадашњи директор и Управни одбор 

Општинске развојне агенције Рудо ће обављати послове 

из њихове надлежности до истека мандата на који су 

изабрани.  

Члан 22. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важи  

Одлука о оснивању Агенције број:01-023-273/05 од 

30.06.2005. године. 

Члан 23. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Рудо''. 

 

 

Број:01-022-28/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

 

 

05...................................................................................... 
На основу члана 30. Закона о уређењу простора и 

грађењу  (Службени гласник Републике Српске бр.55/10) 

и члана 82. Правилника о садржају ,начину израде и 

доношења докумената  просторног уређења (Службени 

гласник Републике Српске бр.59/11) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08 пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11)  Скупштина 

општине  Рудо, на сједници одржаној дана 

26.04.2012.године доноси: 

                          

                              

                        О Д Л У К У 

ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Просторног плана општине 

Рудо (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

 

Подручје које ће се обухватити  израдом Плана, је 

подручје територије општине Рудо, у површини од 344,00 

КМ. 

Члан 3. 

 

 План општине Рудо , доноси се за период  од 

двадесет (20) године. 

 

Члан 4. 

 

Средства за израду Плана биће обезбјеђена у 

буџету општине Рудо. 

Члан 5. 

 

Носилац припреме и организације посла на 

изради Плана је Одјељење за привреду и финансије 

општинске административне службе Рудо. 

 

Члан 6. 

 

Након спроведеног поступка јавне набавке, 

извршиће се избор носиоца израде Плана.Носилац израде 

Плана ,мора осигурати усклађеност  овог документа 

просторног уређења са документом просторног уређења 

ширег подручја.  

 

Члан 7. 

 

Носилац припреме организује стручну расправу , 

на којој се разматра преднацрт  Плана. 

 

Члан 8. 

 

Скупштина општине Рудо ,на приједлог носиоца 

припреме,утврђује нацрт Плана, који се ставља на јавни 

увид , у трајању од тридесет дана. 
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Члан 9. 

 

О нацрту плана , организоваће се  стручна 

расправа , у року од 30 дана од дана окончања јавног 

увида. 

Члан 10. 

 

На основу резултата ових расправа , носилац 

пипреме плана утврђује приједлог Плана и подноси  га, на 

усвајање, Скупштини општине. 

 

Члан 11. 

 

Носилац припреме Плана , дужан је одлуку о 

приступању изради   Плана , у року  од 15 дана  од дана 

доношења,доставити  Министарству  за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију, са оновним 

графичким приказом подручја планирања. 

 

Члан 12. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана ,од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-37/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

06...................................................................................... 
 На основу члана 50. Закона о уређењу простора –

пречишћен текст (Службени гласник Републике Српске 

бр. 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), члана 34. Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр. 8/08, 

9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине Рудо , на сједници 

одржаној дана 26.04.2012.године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене дијела Регулационог  плана  

„Центар-локација 1.“ у Рудом 
 

Члан 1. 

 

Усваја  се измјена дијела Регулационог плана 

„Центар-локација 1.“, који  се налази  између  парцела  

к.ч.бр. 493, 485,  501 и 474 К.О.Рудо. 

Граница обухвата  почиње са сјеверозапада од 

улице“Палих српских бораца“ , у дужини од 21,00м,иде 

улицом „Милоша Обилића“, у дужини од 42,00м, 

наставља према сјевероистоку –улица „12.јули“ и излази 

на улицу „Цара Душана“,даље наставља сјеверозападно 

до улице „Палих српских бораца“. 

Укупна површина обухвата измјене дијела 

регулационог плана „Центар-локација 1“ ,  износи  

1.992,00 м2. 

Члан 2. 

 

План садржи текстуални и графички дио. 

Текстуални дио плана садржи : 

1.уводни дио 

2.Стање организације,уређења и кориштења  

   простора 

3.Потребе,могућности и циљеви организације, 

уређења и кориштења простора, 

4.План организације,уређења и кориштења 

простора  

5.Одредбе и смјернице за спровођење плана. 

 

Графички дио плана садржи: 

1.Ажурна катастарска подлога, 

2.извод из Урбанистичког плана Рудо, 

-План намјене површина 

3.Извод из Регулационог плана „Центар“ Рудо 

-Намјена површина, 

4.Валоризација и спратност постојећег  

   грађевинског фонда 

5.Намјена постојећег грађевинског фонда 

6.План просторне организације 

7.План саобраћајне инфраструктуре 

8.План комуналне инфраструктуре 

9.План парцелације са аналитичко-геодетским  

   елементима за пренос плана на терен 

10.План грађевинских и регулационих линија 

11.Вањско уређење. 

 

Члан 3. 

 

Приједлог Плана је урађен у Заводу за урбанизам 

и пројектовање Бијељина, априла 2012.године. 

 

Члан 4. 

 

О примјени ове одлуке стараће се општински 

орган управе ,надлежан за послове просторног уређења. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-24/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

07......................................................................................  
 На основу члана 50. Закона о уређењу простора –

пречишћен текст (Службени гласник Републике Српске 

бр.84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), члана 34. Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр. 8/08, 

9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 26.04.2012.године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене дијела Регулационог  плана  

„Центар-локација 2.“ у Рудом 

 

Члан 1. 

 

Усваја  се измјена дијела Регулационог плана 

„Центар-локација 2.“, који  обухвата парцелу  

к.ч.бр.533/1,дио улица“Палих српских бораца“ и „Проте 

Славка Поповића“. 
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Граница обухвата  је између улица „Палих 

српских бораца“-са сјевера ,улице “Проте Славка 

Поповића“-са истока и реда изграђених објеката за 

индивидуално становање –са западне и јужне стране. 

Укупна површина обухвата измјене дијела 

регулационог плана „Центар-локација 2“ , износи  

5.052,00 м2. 

 

Члан 2. 

 

План садржи текстуални и графички дио. 

 

Текстуални дио плана садржи : 

1.уводни дио 

2.Стање организације,уређења и кориштења  

   простора 

3.Потребе,могућности и циљеви организације,  

   уређења и кориштења простора, 

4.План организације,уређења и кориштења  

   простора  

5.Одредбе и смјернице за спровођење плана. 

 

Графички дио плана садржи: 

1.Копија катастарског плана –постојеће стање 

2.извод из Урбанистичког плана Рудо, 

-План намјене површина 

3.Извод из Регулационог плана „Центар“ Рудо 

-Намјена површина, 

4.Валоризација и спратност постојећег  

    грађевинског фонда 

5.Намјена постојећег грађевинског фонда 

6.План просторне организације 

7.План саобраћајне инфраструктуре 

8.План комуналне инфраструктуре 

9.План парцелације 

10.План грађевинских и регулационих линија 

11.Вањско уређење. 

 

Члан 3. 

 

Приједлог Плана  је урађен у Заводу за урбанизам 

и пројектовање Бијељина, априла 2012.године. 

 

Члан 4. 

 

О примјени ове одлуке стараће се општински 

орган управе ,надлежан за послове просторног уређења. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-022-25/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

 

 

 

08...................................................................................... 
 На основу члана 50.Закона о уређењу простора –

пречишћен текст (Службени гласник Републике Српске 

бр.84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), члана 34. Статута 

општине Рудо (Службени гласник општине Рудо бр.8/08, 

9/08, 2/09 и 1/11) ,Скупштина општине Рудо  на сједници 

одржаној дана 26.04.2012, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене дијела Регулационог  плана  

„Росуље“ у Рудом 

 

Члан 1. 

 

Усваја  се измјена дијела Регулационог плана 

„Росуље“, који обухвата парцелу к.ч.бр.639/3 и 639/1. 

Граница обухвата почиње од раскрснице улица 

„Крагујевачка“, „Светосавска“и „Цара Душана“ и иде 

према истоку улицом ...“Цара Душана“ до „Пионирске“ и 

истом наставља према сјеверу до улице“Крагујевачке“ и 

спушта се сјеверозападно до раскрснице ,одакле је 

кренула. 

Укупна површина обухвата измјене дијела 

регулационог плана „Росуље“ , износи  6.563,00 м2. 

 

Члан 2. 

 

План садржи текстуални и графички дио. 

 

Текстуални дио плана садржи : 

1.уводни дио 

2.Стање организације,уређења и кориштења  

   простора 

3.Потребе,могућности и циљеви организације,  

    уређења и кориштења простора, 

4.план организације,уређења и кориштења  

   простора  

5.Одредбе и смјернице за спровођење плана. 

 

Графички дио плана садржи: 

1.Копију катастарског плана –постојеће стање 

2.извод из Урбанистичког плана Рудо, 

План намјене површина 

3.Извод из Регулационог плана „Росуље“ Рудо 

План парцелације, 

4.Анализа постојећег стања –валоризација и  

   спратност постојећег грађевинског фонда 

5.Анализа постојећег стања –намјена постојећег  

   грађевинског фонда 

6.План просторне организације 

7.План саобраћајне инфраструктуре 

8.План комуналне инфраструктуре 

9.План парцелације  

10.План грађевинских и регулационих линија 

11.Вањско уређење. 

 

Члан 3. 

 

Приједлог Плана је урађен у Заводу за урбанизам 

и пројектовање Бијељина, априла 2012.године. 
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Члан 4. 

 

О примјени ове одлуке стараће се општински 

орган управе, надлежан за послове просторног уређења. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-26/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

09...................................................................................... 
На основу члана 34. Статута општуне Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 8/08,9/08-

пречишћен текст, 2/09 и  1/11) и члана 13. Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник РС „ број: 54/08-пречишћен текст,126/09 и 92/09), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.04.2012. године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

О РАСПОДЈЕЛИ СУФИЦИТА ОСТВАРЕНОГ У 

2011.ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

Остварени суфицит у буџету општине Рудо за 

2011.годину у износу од  505.847 КМ распоређује се на 

следеће намјене: 

1. Износ од 11.150 КМ остварених  од помоћи 

Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију у 2009.години, за 

израду просторно планске документације, 

распоређује се за те намјене. 

2. Износ од 1.000 КМ остварених по основу гранта 

од Фонда за дјечију заштиту Бијељина у 

2011.години, распоређује се Центру за дневни 

боравак дјеце и омладине Рудо. 

3. Износ од 377.473 КМ се распоређује за 

реализацију пројеката према Плану капиталних 

инвестиција за 2011. годину. 

4. Износ од 15.000 КМ се распоређује за помоћ 

породици Божидара Кујунџића за рјешавање 

стамбеног проблема. 

5. Износ од 101.224 КМ остаје нераспоређен  (са ове 

ставке накнадно расподјелити износ од 2.000 КМ  

за трошкове обуке фолклора у Бијелом Брду за 

кореографа и корепетитора, када се на истој 

обезбједе средства). 

  

Члан 2. 

 

Задужује се Замјеник начелника  општине и 

Одјељење за привреду ифинансије да приликом 

израде Ребаланса за 2012. годину, у исти укључе 

финансијске ефекте расподјеле средстава из члана 1. 

ове Одлуке. 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-40/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

10...................................................................................... 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08 пречишћени 

текст, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.04.2012. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о извршењу правоснажне пресуде Окружног суда у 

Источном Сарајеву, број:14 0 У 001043 11 У 2 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо констатује да је 

пресудом Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 

У 001043 11 У 2, од 27.02.2012.године поништено 

рјешење Скупштине општине Рудо  о разрјешењу Тасић 

Љубинка са функције директора ЈП „Информативни 

центар“ Рудо број 01-018-236/10 од 30.12.2010.године. 

 

Члан 2. 

 

 Пресуда из члана 1. ове Одлуке ће се извршити 

тако што ће општина Рудо Тасић Љубинку извршити 

исплату новчаних средстава на име трошкова поступка у 

износу од 2.000 КМ, а ЈП „Информативни центар“ Рудо ће 

предузети активности на извршењу пресуде у односу на 

остатак обавеза. 

Члан  3. 

 

 ЈП“Информативни центар“ Рудо накнадно ће 

извјестити Скупштину општине Рудо о реализацији ове 

Одлуке. 

Скупштина општине Рудо ће по добијању 

извјештаја посебном одлуком одредити коначан начин 

извршења предмете Пресуде. 

 

Члан 4. 

 

 Задужује се предсједник Скупштине и Стручна 

служба да Врховном суду Републике Српске поднесу 

захтјев за варедно преиспитивање пресуде Окружног суда 

у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 001043 11 У 2, од 

27.02.2012.године. 

Члан  5. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-36/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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11...................................................................................... 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 26.04.2012. године, 

донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању продаје путничког моторног возила  

 

Члан 1. 

 

Одобрава се продаја неисправног путничког 

моторног возила марке Фиат МАРЕА, боја металик сива, 

број шасије ZFA18500000235506, број мотора 0011600, 

година производње 1998, запремина мотора 1581 цм3-

бензин. 

Члан 2. 

 

 Продаја возила из члана 1. ове Одлуке извршиће 

се непосредном погодбом по цијени не мањој од 500,00 

КМ. 

 Уколико буде више заинтересованих лица продаја 

ће се извршити лицитацијом са почетном цијеном од 500 

КМ. 

Члан 3. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се замјеник 

начелника општине .  

Члан  4. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о одобравању продаје путничког моторног возила 

непосредном погодбом број:01-022-3/12 од 31.01.2012. 

године.    

 Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-23/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

12...................................................................................... 
На основу члана 121.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени 

текст, 9/08, 2/09 и 1/01), и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст), Скупштина општине 

Рудо на својој сједници одржаној дана 26.04.2012. године, 

д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за пријем приправника 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Комисија за пријем приправника у 

Општинску административну службу  у следећем саставу: 

1.  Стикић Драган, предсједник 

2.  Тешевић Зоран, члан 

3.  Мићевић Бојана, члан 

4.  Милинковић Добрисав, члан 

5.  Павловић Драган,члан 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је спровођење поступка 

пријема приправника у Општинску административну 

службу Рудо који подразумјева: контрола испуњености 

услова по конкурсу, улазни интервју са кандидатима, 

утврђивање редослиједа кандидата на основу критерија 

утврђених овом Одлуком и достављање истог  замјенику 

начелника општине на одлучивање. 

 

Члан 3. 

  

 Критерији за оцјењивање и рангирање кандидата 

који испуњавају услове конкурса су следећи: 

1. Вријеме које је кандидат провео на 

евиденцији Завода за запошљавање 

Републике Српске као незапослено лице, 

након завршетка студија и то: 

-до 6 мјесеци .............................................1 бод, 

-од 6 месеци и 1 дан до 12 мјесеци........2 бода,  

-од 12 мјесеци и 1 дан до 18 мјесеци.....3 бода, 

-од 18 мјесеци и 1 дан до 24 мјесеца ....4 бода, 

-преко 24 мјесеца.................................5 бодова. 

 

 2.   Просијек оцјена у току студирања, и то: 

       -до 7,00 .....................................................1 бод, 

       -од 7,01 до 8,00.........................................2 бода, 

       -од 8,01 до 9,00.........................................3 бода, 

       -од 9,01 до 10,00.......................................4 бода. 

 

  3.   Оцјена чланова комисије од 1 до 3 бода.      

 

Чланови Комисије ће своју оцјену дати на основу 

обављеног интервјуа са кандидатима првенствено 

цијенећи социјални положај кандидата. 

  Кандидати, чланови породице погинулог борца, 

под истим условима,имају предност у односу на остале 

кандидате. 

 

Члан  4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-022-31/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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13...................................................................................... 
На основу члана 112. тачка 2. и члана 114. Закона 

о здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број:106/09), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр.101/04 ,42/05 и 118/05 ), члана 5. Правилника о 

поступку утврђивања смрти лица („Службени гласник 

Републике Српске“ број:65/10) и  члана 34. Статута 

општине Рудо  („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08 - пречишћен текст  и  9/08, 2/09, 1/11), Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 

26.04.2012.године, донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању мртвозорника  

 

Члан 1. 

 

 За љекаре – мртвозорнике који ће вршити преглед 

умрлих лица ради утврђивања смрти, времена и узрока 

смрти, изван здравствене установе, на подручју општине 

Рудо ( у даљем тексту: мртвозорници), именују се: 

 

  1.  др Вера Рајак, 

  2.  др.Крста Станишић, 

  3.  др Зоран Ћетковић 

 

Члан  2. 

 

Мртвозорници су дужни поступати према 

одредбама Закона о здравственој заштити и Правилника о 

поступку утврђивања смрти лица. 

 

Члан  3. 

 

За преглед умрлог лица изван здравствене 

установе  по једном увиђају- утврђивању смрти, времена и 

узрока смрти мртвозорнику ће се исплатити укупна 

накнада у износу од 40,00 КМ. 

Накнада из предходног става ће се исплаћивати 

из буџета општине Рудо до 20. у мјесецу за предходни 

мјесец, а на основу података из евиденције о сваком 

извршеном прегледу, коју су мртвозорници обавезни да 

воде. 

Члан 4. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се начелник 

општине Рудо који ће са заинтересованим љекарима  

закључити уговоре којима ће се прецизније дефинисати 

међусобне обавезе. 

Члан 5. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о мртвозорству број:01-023-20/01 од 

29.11.2001.године („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/02). 

Члан  6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-21/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

14...................................................................................... 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени 

текст, 9/08 i 2/09) члана 107. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр. 

08/08-пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.04.2012. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Комисије за планирање развоја 

локалне заједнице  

 

Члан 1. 

 

           Разрјешавају се чланови Комисије за планирање и 

развоја локалне заједнице: 

1.   Младен Видаковић - секретар Комисије,  

2.   Снежана Бошњаковић,-члан 

    

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-022-35/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 
15...................................................................................... 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени 

текст, 9/08 i 2/09) члана 107. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр. 

08/08-пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.04..2012. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за планирање развоја 

локалне заједнице  

 

Члан 1. 

 

           За чланове  Комисије за планирање и развоја 

локалне заједнице именују се: 

1.   Тешевић Зоран - секретар Комисије,  

2.   Мијушковић Мирко - члан 

    

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-022-34/12.                                                                

Датум:26.04.2012.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо 

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

АКТА СКУПШТИНЕ: 

 

1. Одлука о накнади штете, 

2. Одлука о  репрограму кредитних обавеза 

физичких и правних лица, 

3. Одлука о организовању и усклађивању пословања 

Установе  „Рудоспорт“ Рудо, 

4. Одлука о организовању и усклађивању пословања 

Општинске развојне агенције Рудо, 

5. Одлука о приступању изради Просторног плана 

општине Рудо, 

6. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог  

плана  „Центар-локација 1.“ у Рудом, 

7. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог  

плана  „Центар-локација 2.“ у Рудом, 

8. Одлукао усвајању измјене дијела Регулационог  

плана  „Росуље“ у Рудом, 

9. Одлука о расподјели суфицита оствареног у 

2011.години, 

10. Одлука о извршењу правоснажне пресуде 

Окружног суда у Источном Сарајеву, број:14 0 У 

001043 11 У 2, 

11. Одлука о одобравању продаје путничког 

моторног возила,  

12. Одлука о именовању Комисије за пријем 

приправника, 

13. Одлука о именовању Комисије за пријем 

приправника, 

14. Одлука о разрјешењу чланова Комисије за 

планирање развоја локалне заједнице,  

15. Одлука о именовању чланова Комисије за 

планирање развоја локалне заједнице.  

 


