
 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 4/07                           Страна   

 

1 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година IX Рудо, 5 априла 2007.године Број: 4 

 
 
 

01 
 

На основу члана 44. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,бр.96/03, 14/04, 67/05 ,34/06 и 128/06 ) и 

члана 24. Правилника о финансијском 

извјештавању за кориснике прихода Буџета 

Републике, општина, градова и фондова 

(„Службени гласник РС“,бр.56/04 и 14/07) и 

члана 12.Статута општине Рудо („Службени 

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

општине Рудо на сједници одржаној дана  

30.03.2007.године, д о н о с и  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ 

ИЗВЈЕШТАЈУ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 

2006.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се годишњи Финансијски 

извјештај о извршењу Буџета општине Рудо за 

2006.годину са слиједећим финансијским 

показатељима: 

 

-укупни приходи.................. 3.968.179 КМ 

-укупни расходи....................3.968.179 КМ 

 

Члан 2. 

 

 Рапосред и књижење остварених прихода 

и расхода у годишњем Финансијском извјештају 

извршени су у складу са одредбама Закона о 

рачуноводству и ревизији Републике Српске и 

Правилником о садржини појединих рачуна у 

контном оквиру за кориснике прихода Буџета 

Републике, општина и градова као и Одлуке о 

Буџету општине Рудо за 2006.годину. 

 

Члан 3. 

 

 Биланс Буџета по врстама прихода и 

извршеним распоредом на основне намјене у 

2006.години чини саставни дио ове Одлуке.  

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо а примјењиваће се од 01.јануара 

2007.године  

 

 

Број:01-023-14/07.           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.    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 30.03. 2007. 

године, донијела је  

 

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 3. додаје се тачка 3. која 

гласи „Етички одбор“. 

 

Члан 3. 

 

 Иза члана 51. додаје се нови члан који 

гласи :  

 

„Члан 51а“ 

 

 Етички одбор: 

 

 -прати и анализира примјену Етичког 

кодекса, 

 -прати рад изабраних званичника 

Скупштине општине Рудо и указује на појаве 

кршења Кодекса, 

 -разматра пријаве за кршење Кодекса 

поднесене од стране одборника, градјана, 

удружења и других организација, 

 -води поступак провјере на основу 

пријава о евентуалном кршењу Кодекса, 

 -предлаже Скупштини општине, 

корективне мјере против изабраних званичника 

ако утврди да је извршена повреда Кодекса, 

 -подноси тромјесечне извјештаје о раду 

Одбора, 

 -обавјештава јавност о свом раду и 

закључцима након проведене провјере, 

 -дјелује савјетодавно у случајевима када 

је изабраним званичницима потребно 

појашњење за њихво поступање и дјеловање 

како би избјегли кршење Кодекса, 

 -обавља и друге послове у оквиру права и 

дужности Одбора. 

 

 Одбор има пет чланова од којих три 

члана из реда одборника и два члана из реда 

афирмисаних градјана у јавном животу. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-15/07.           ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:30.03.2007.    Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службен гласник општине 

Рудо“,бр.3/05), члана 110. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени глалсник 

општине Рудо“,бр.4/06), члана 95. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.66/03) и закључка Владе Републике 

Српске од 21.12.2006. године,  рјешавајући по 

захтјеву ЈПШ „Шуме Републике Српске“ АД 

Соколац – Шумско газдинство „Панос“ 

Вишеград, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана  30.03.2007.године, д о н 

о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

 

 Шуме у државној својини уписане у 

корист Скупштине општине Рудо имају се 

укњижити у катастар земљишта и земљишно 

књижног суда у корист ЈПШ „ШУМЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД Соколац Шумско 

газдинство „Панос“ Вишеград: 

 

и то некретнине из ПЛ бр.545 КО 

Соколовићи  
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к.ч.1/5, дио, у површини 27500 м2, к.ч.1/5 у 

површини од 136000 м2, к.ч.1/5, дио у 

површини 46000 м2, к.ч. 1/5, дио у површини 

102500 м2, к.ч.1/5, дио у површини 30260, к.ч. 

1/5, дио у површини 104500 м2, к.ч.1/5, дио у 

површини 46000 м2, к.ч.44/1 у површини 16300 

м2, к.ч.53/1 дио, у површини 29500 м2, к.ч.53/3 

дио, у површини 7000 м2, к.ч.53/3 дио, у 

површини 7000 м2, к.ч.79, дио, у површини 600 

м2, к.ч.79, дио у површини 2600 м2, к.ч.84/1, 

дио у површини 5950 м2, к.ч.84/1, дио, у 

површини 5950 м2, к.ч.119/1 дио, у површини 

4630 м2, к.ч.119/2 дио, у површини 3370 

м2,к.ч.119/2, дио у површини од 3380,к.ч.119/3,  

дио, у површини од 8900,к.ч.119/3, дио у 

површини 9000 м2, к.ч.124/1, дио у површини 

890 м2, кч.405, дио у површини од 3700 м2, 

к.ч.409 у површини од 10700 м2,к.ч.411/1, дио у 

површини од 1700 м2, к.ч.434 у површини од 

3080 м2, к.ч.561/1  дио, у површини од 8000 м2, 

к.ч.561/20, дио у површини 10540 м2,к.ч.561/20 

дио, у површини 21070 м2, кч.561/25, дио у 

површини од 4770 м2, к.ч.561/25, дио у 

површини 8350 м2, к.ч.561/25, дио у површини 

8350 м2, к.ч.561/25, дио у површини 16700 м2, 

к.ч.561/25 дио у површини 28630 м3, к.ч.561/25 

дио, у површини 33400 м2,  к.ч.561/130 у 

површини 6200 м2,к.ч.1104/1, дио у површини 

4000 м2, к.ч.1154/33, дио у површини 1000 м2, 

кч.1338/4, дио у површини 5000 м2,к.ч.1338/4, 

дио у површини 9000 м2, кч.1338/4  дио, у 

површини 5000 м2, к.ч.1338/6, дио у површини 

2870 м2,к.ч.1338/9, дио у површини 5910 м2, 

к.ч.1338/10 у површини 4000 м2, к.ч.1338/11, 

дио у површини 27000 м2, к.ч.1338/11, дио у 

површини 19910 м2, к.ч.1413 у површини 1090 

м2, к.ч.1415, дио у површини 1100 м2, к.ч.1418, 

дио, у површини 1375 м2, к.ч.1802/3, дио у 

површини 740 м2, к.ч.1802/7, дио у површини 

1500 м2,  к.ч.2304/1 дио, у површини 3000 м2,  

к.ч.2606, дио у површини 2000 м2,  к.ч.2626/4, 

дио у површини 830 м2, к.ч.2626/4, дио у 

површини 1670 м2, к.ч.2629, дио у површини 

31335 м2, к.ч.2862/1 у површини 4050 м2, 

к.ч.2862/2 у површини 4550 м2, к.ч.2864/1 у 

површини 24670 м2, к.ч.2864/3 у површини 

12000 м2, к.ч.2864/4 у површини 6300 м2, 

к.ч.2866, дио у површини 1320, к.ч.2866, дио у 

површини 1320 м2, к.ч.2866/6 дио у површини 

1320 м2, кч.2871/1 у површини 160 м2, 

к.ч.2871/3 у површини 1000 м2, к.ч.2871/5 у 

површини 380 м2, к.ч.2871/6 у површини 2200 

м2, к.ч.2917/1 у површини 5700 м2, к.ч.2917/2 у 

површини 6520 м2, к.ч.2917/4 у површини 3980 

м2, к.ч.2917/23 у површини 5635 м2, к.ч.2917/24 

у површини 3590 м2, к.ч.2917/36 у површини 

2600 м2, к.ч.2925 у површини 3720 м2, кч.2931/3 

у површини 4000 м2, к.ч.2931/4, дио  у 

површини 1800 м2, к.ч.2931/5, дио у површини 

1550 м2, к.ч.2956 дио,  у површини 720 м2, 

к.ч.2963 у површини 2030 м2, к.ч.2965 у 

површини 3280 м2, к.ч.2967 у површини 1020 

м2, к.ч.2969 у површини 1240 м2, к.ч.2973/3 у 

површини 16500 м2, к.ч.2973/4, дио у површини 

1020 м2, к.ч.2973/4 дио у површини 1020 м2, 

к.ч.2998, дио у површини 4000 м2, к.ч.3043 дио, 

у површини 460 м2, к.ч.3043 дио у површини 

350 м2, к.ч.3043 дио у површини 460 м2, 

к.ч.3043, дио у површини 350 м2, к.ч.3083/2, дио 

у површини 1450 м2, к.ч.3327 у површини 920 

м2, к.ч.3493/5 у површини 6090 м2, к.ч.3533, дио 

у површини 600 м2, к.ч.3544, дио у површини 

530 м2, к.ч.3557, дио у површини 4000 м2, 

к.ч.3557 дио, у површини 2000 м2, к.ч.3559 дио 

у површини 3000 м2, к.ч.3580, дио у површини 

2380 м2, к.ч.3581 у површини 1940 м2, к.ч.3590 

дио, у површини 2400 м2, к.ч.3593, дио у 

површини 500 м2, к.ч.3594, дио у површини 600 

м2, к.ч.3610 дио у површини 700 м2, к.ч.3627 

дио у површини 230 м2, к.ч.3627 дио у 

површини 480 м2, к.ч.3629, дио у површини 400 

м2, к.ч.3656, дио у површини 7330 м2, к.ч.3656, 

дио у површини 5500 м2. 

 

некретнине из ПЛ бр.207 КО Борановићи     
 

к.ч.331/, дио. у површини 2000 м2, к.ч.905/1, дио 

у површини 200 м2 и к.ч.1003, дио у површини 

3000 м2. 

 

некретнине из ПЛ бр.182 КО Миоче 

 

к.ч.10/1, дио у површини 20000 м2, к.ч.191/1 у 

површини 2500 м2, к.ч.284/1дио,  у површини 

1380 м2, к.ч.309/22, дио у површини 800 м2, 

к.ч.589/1, дио у површини 1000 м2, к.ч.589/81 у 

површини 800 м2,к.ч.589/90 у површини 4175 

м2, к.ч.1210/1 у површини 1500 м2, к.ч.1210/1 

дио, у површини 2000 м2,к.ч.1210/1 дио,  у 

површини 1000 м2, к.ч.1210/1 дио, у површини 

од 1000 м2, к.ч.1210/1 дио у површини 4000 м2, 

к.ч.1210/50 дио у површини 1600 м2 и к.ч.1228 у 

површини 4300 м2. 
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некретнине из ПЛ бр.358 КО Бијело Брдо 

 

 

к.ч.11/1, дио у површини 5000 м2, к.ч.11/3, дио  

у површини 1650 м2, к.ч.24 у површини 1190 

м2, к.ч.29 у површини 1270 м2, к.ч.32/1, дио  у 

површини 9820 м2, к.ч.34/2 у површини 182700 

м2, к.ч.34/4 у површини 10460 м2, к.ч.34/17 у 

површини 4140 м2, 34/75 у површини 6650 м2, 

к.ч.45/2 у површини 9360 м2, к.ч.48, дио у 

површини 1320 м2, к.ч.251 у површини 510 м2, 

к.ч.251, дио у површини 3460 м2, к.ч.252/1, дио 

у површини 1760 м2, к.ч.252/1, дио у површини 

3510 м2, к.ч.258/7 у површини 301900 м2, 

к.ч.258/15 у површини 4000 м2, к.ч.258/26, дио у 

површини 7000 м2,к.ч.258/45, дио у површини 

4000 м2, к.ч.258/45, дио у површини 11120 м2, 

к.ч.343/1 у површини  25120 м2, к.ч.733/6 у 

површини 29050 м2, к.ч.1023 у површини 7440 

м2, к.ч.1024/1дио, у површини 1000 м2, 

к.ч.1054/3 у површини 88550 м2, к.ч.1168/4 у 

површини 70810 м2, к.ч.1273, дио у површини 

1170 м2, к.ч.1273, дио у површини 1170 м2, 

к.ч.1353, дио у површини 1652 м2, к.ч.1353, дио 

у површини 1652 м2, к.ч.1412, дио у површини 

1780 м2,к.ч.1412, дио у површини 1780 м2, 

к.ч.1419/1, дио у површини 4240 м2,к.ч.1494/1, 

дио у површини 7000 м2, к.ч.1519/2, дио у 

површини 675 м2, к.ч.1549/1, дио у површини 

12425 м2, к.ч.1549/3 у површини 25500 м2, 

к.ч.1704, дио у површини 6170 м2, к.ч.1704, дио 

у површини 6160 м2, к.ч.1705/1, дио у површини 

22325 м2, к.ч.1705/1, дио у површини 5595 м2, 

к.ч.1705/1, дио у површини 5580 м2, к.ч.1705/1 

дио, у површини 22325 м2, к.ч.1712/1, дио у 

површини 7715 м2, к.ч.1712/1, дио у површини 

7710 м2, к.ч.1836/18, дио у површини 1130 м2, 

к.ч.1836/19, у површини 800 м2,к.ч.1838/2, дио у 

површини 2625 м2, к.ч.1981/17 у површини 1350 

м2, к.ч.1997/3 у површини 5500 м2, к.ч.2078/62 у 

површини 9430 м2 и к.ч.2731/9 у површини 

49000 м2. 

 

некретнине из ПЛ бр.314 КО Омачина 

 

к.ч.2/97 у површини 2000 м2, к.ч.2/145 у 

површини 800 м2, к.ч.2/148 у површини 600 м2, 

к.ч.2/151 у површини 500 м2, к.ч.6/61 у 

површини 200 м2, к.ч.10/31 у површини 3600 

м2, к.ч.16/16 у површини 800 м2, к.ч.23/176 у 

површини 1500 м2, к.ч.23/180 у површини 300 

м2, к.ч.24/67 у површини 1300 м2, к.ч.30/17 у 

површини 2400 м2 и к.ч.30/21 у површини 1500 

м2.  

 

некретнине из ПЛ бр.119 КО Каоштице 2 

 

к.ч.53/15 у површини 2030 м2.  

 

некретнине из ПЛ бр.228 КО Пазаље 

 

к.ч.1/28 у површини 2000 м2, к.ч.1/29 у 

површини 2000 м2, к.ч.1/48 у површини 2000 

м2, к.ч.8/13 у површини 3000 м2, к.ч.12/18 у 

површини 18100 м2, к.ч.12/21, дио, у површини 

6040 м2,к.ч.12/21, дио у површини 6030 

м2,к.ч.12/25 у површини 18100 м2, к.ч.12/27 у 

површини 6040 м2, к.ч.13/13 у површини 1000 

м2, к.ч.14/11 у површини 1000 м2, к.ч.14/12 у 

површини 2000 м2, к.ч.14/13 у површини 1000 

м2, к.ч.17/22 у површини 1000 м2, к.ч.18/44 у 

површини 6000 м2, к.ч.19/82 у површини 1600 

м2, к.ч.20/153 у површини 3700 м2, к.ч.21/64 у 

површини 2000 м2, к.ч.23/11 у површини 1000 

м2, к.ч.23/17 у површини 3000 м2, к.ч.24/29 у 

површини 2300 м2, к.ч.30/146 у површини 6300 

м2, к.ч.34/25 у површини 15800 м2,к.ч.34/27 у 

површини 15700 м2, к.ч.36/3 у површини 16670 

м2, к.ч.36/5 дио, у површини 12086 м2, к.ч.37/40 

у површини 4000 м2, к.ч.37/42 у површини 2000 

м2,к.ч.37/42 у површини 6000 м2, к.ч.37/43  у 

површини 8000 м2, к.ч.37/44 у површини 6000 

м2, к.ч.37/50, дио, у површини 1000 м2, 

к.ч.37/50, дио у површини 1000 м2, к.ч.37/50, 

дио, у површини 1000 м2, к.ч.37/50, дио, у 

површини 1000 м2, к.ч.37/51 у површини 5000 

м2, к.ч.37/53 у површини 7000 м2, к.ч.37/56 у 

површини 4000 м2, к.ч.40/1 у површини 6000 

м2, к.ч.40/3 у површини 6000 м2, к.ч.40/5 у 

површини 5000 м2, к.ч.40/6 у површини 5000 

м2, к.ч.40/7 у површини 5000 м2, к.ч.40/8 дио, у 

површини 2500 м2, к.ч.40/9 у површини 5000 

м2, к.ч.40/12 у површини 5000 м2, к.ч.40/22 у 

површини 5000 м2, к.ч.40/23 у површини 5000 

м2 и к.ч.40/24 у површини 5000 м2.  

 

 

некретнине из ПЛ бр.350 КО Штрпци 

 

 

к.ч.30 у површини 10900 м2, к.ч.64/2 у 

површини 24000 м2, к.ч.65 у површини 28800 

м2, к.ч.66 у површини 50990 м2, к.ч.67 у 

површини 6600 м2, к.ч.68 дио, у површини 
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15250 м2, к.ч.68 дио, у површини 2750 м2, к.ч.68 

дио, у површини 10900 м2, к.ч.68 дио, у 

површини 2750 м2, к.ч.68 дио, у површини 5450 

м2, к.ч.78 дио, у површини 13430 м2, к.ч.89/1, 

дио, у површини 1060 м2, к.ч.89/2, дио у 

површини 1060 м2, к.ч.89 дио, у површини 1070 

м2, к.ч.104/6, дио у површини 7430 м2, к.ч.104 

дио у површини 7440 м2, к.ч.104  дио, у 

површини 1850 м2, к.ч.104 дио, у површини 

1850 м2, к.ч.104 дио, у површини 7440 м2, 

к.ч.104 дио, у површини 3730 м2, к.ч.146 дио, у 

површини 28810 м2, к.ч.161 у површини 15400 

м2, к.ч.163/1, дио у површини 15890 м2, 

к.ч.163/1, дио, у површини 13860 м2, к.ч.163/2 у 

површини 2020 м2, к.ч.174/2, дио у површини 

4550 м2, к.ч.174/2, дио у површини 1140 м2, 

к.ч.180 у површини 17400 м2, к.ч.190, дио у 

површини 5620 м2, к.ч.224/3, дио у површини 

3210 м2, к.ч.224/3, дио у површини 810 м2, 

к.ч.311, дио у површини 3300 м2, к.ч.521/1, дио 

у површини 2000 м2, к.ч.521/1, дио у површини 

1500 м2, к.ч.718/2 у површини 890 м2, к.ч.718/5 

у површини 540 м2, к.ч.787 у површини 1260 

м2, к.ч.848/3 у површини 1380 м2, к.ч.933/1 у 

површини 10220 м2, к.ч.1224/1, дио у површини 

4600 м2, к.ч.1302, дио, у површини 2000 м2, 

к.ч.1331/4, дио, у површини 3200 м2, к.ч.1439/2, 

дио у површини 1300 м2,к.ч.1675/1 у површини 

2360 м2, к.ч.1682/1 у површини 1400 м2, 

к.ч.1788/1 дио, у површини 21460 м2, к.ч.1788/1, 

дио у површини 2000 м2, к.ч.1788/43 дио, у 

површини 5000 м2, к.ч.1846, дио у површини 

730 м2, к.ч.1849, дио у површини 1200 м2, 

к.ч.1849, дио у површини 1200 м2, к.ч.1849 дио, 

у површини 1200 м2, к.ч.1947/19, дио у 

површини 18000 м2, к.ч.2227/1, дио у површини 

2000 м2, к.ч.2227/1, дио у површини 1000 м2, 

к.ч.2229/1, дио у површини 15000 м2. 

 

некретнине из ПЛ.бр.542 КО Рудо 
 

к.ч.234/4 дио, у површини 31800 м2, к.ч.314/56, 

дио у површини 1400 м2, к.ч.415/1 у површини 

24600 м2, к.ч.415/1 дио, у површини 3500 м2, 

к.ч.415/1 дио,  у површини 24600 м2, к.ч.415/1, 

дио, у површини 12300 м2, к.ч.415/1 дио, у 

површини 24600 м2, к.ч.415/1 дио,  у површини 

24600 м2, к.ч.415/1 дио, у површини 24600 м2, 

к.ч.415/1дио,  у површини 12300 м2, к.ч.415/1 

дио, у површини 24600 м2, к.ч.415/1дио, у 

површини 24600 м2, к.ч.415/1 дио, у површини 

12300 м2, к.ч.415/1 дио, у површини 36900 м2, 

к.ч.415/1дио,  у површини 24600 м2, к.ч.415/1 

дио,  у површини 24600 м2, к.ч.415/1 дио, у 

површини 24600 м2, к.ч.415/1 дио, у површини 

24600 м2, к.ч.415/2 дио, у површини 42650 м2, 

к.ч.470/1, дио, у површини 6530 м2, к.ч.512/1, 

дио у површини 500 м2, к.ч.585 дио, у 

површини 1000 м2, к.ч.1214 дио, у површини 

20400 м2, к.ч.1652 дио, у површини 1800 м2, 

к.ч.1659 дио, у површини 1500 м2, к.ч.1733/1 

дио, у површини 2200 м2, к.ч.1775  дио, у 

површини 24000 м2, к.ч.1775 дио, у површини 

18000 м2, к.ч.1775дио,  у површини 37000 м2, 

к.ч.2019/1дио, у површини 1200 м2, к.ч.2069 у 

површини 15000 м2, к.ч.2087 у површини 3940 

м2, к.ч.2103 дио, у површини 2000 м2, к.ч.2179 у 

површини 10660 м2, к.ч.2189/1 дио, у површини 

2000 м2, к.ч.2189/1 дио, у површини 1000 м2, 

к.ч.2189/1 дио, у површини 1200 м2, к.ч.2189/1 

дио, у површини 2200 м2, к.ч.2189/1 дио, у 

површини 2500 м2, к.ч.2189/9 дио, у површини 

1000 м2, к.ч.2189/9 дио, у површини 1000 м2, 

к.ч.2275/4 у дио,  површини 8300 м2, к.ч.2275/4 

дио, у површини 36000 м2, к.ч.2275/4 дио,  у 

површини 21000 м2, к.ч.2275/4 дио,  у површини 

14300 м2, к.ч.2275/4 дио, у површини 21000 м2, 

к.ч.2275/4 дио,  у површини 6000 м2, к.ч.2275/4 

дио, у површини 5000 м2, к.ч.2275/4 дио, у 

површини 15000 м2, к.ч.2275/4 дио,  у површини 

15000 м2, к.ч.2276/1 дио, у површини 11660 м2, 

к.ч.2276/1дио,  у површини 60000 м2, 

к.ч.2276/1дио,  у површини 36000 м2, к.ч.2276/1 

дио,  у површини 36000 м2, к.ч.2286 дио,  у 

површини 5300 м2, к.ч.2304/1 у површини 6120 

м2, к.ч.2307, дио, у површини 4310 м2, к.ч.2307 

дио, у површини 4300 м2, к.ч.2310 дио, у 

површини 1430 м2, к.ч.2586/1 дио,  у  површини 

11360 м2, к.ч.2593, дио у површини 30200 м2. 

 

 

некретнине из ПЛ. бр.181 КО Стрмица  
 

к.ч.491/8 у површини 2360 м2, к.ч.495/1 дио, у 

површини 2740 м2, к.ч.500/2 дио, у површини 

1550 м2, к.ч.591/17 дио, у површини 10500 м2, 

к.ч.855/4 дио, у површини 9300 м2, к.ч.885 у 

површини 2020 м2. 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење након правоснажности ће 

спровести Републичка управа за геодетске и 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 4/07                           Страна   

 

6 

имовинско-правне послове – Подручна јединица 

Рудо.  

 

О б р а з л о ж е н ј е 

 

 ЈПШ „Шуме Републике Српске“ АД 

Соколац Шумско газдинство „Панос“ Вишеград 

поднијело је захтјев Скупштини општине Рудо 

којим тражи да се примјени члан 95. Закона о 

шумама и донесе рјешење о сагласности за 

укњижбу шума и шумског земљишта у катастар 

некретнина а које се воде на општини Рудо или 

на општенародној имовини  а према извјештају 

Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове. 

 Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове доставила је 

Скупштини општине Рудо посједовне листове за 

све катастарске општине из којих се види да су 

шуме и шумско земљиште уписане у корист 

Скупштине општине Рудо или општенародне 

имовине. 

 Чланом 95. Закона о шумама („Службени 

гласник Републике Српске“,бр.66/03) прописано 

је  

 „Шуме у државној својини које се налазе 

у границама ШПП сматрају се предатим на 

управљање и газдовање јавном предузећу 

шумарства. 

 Надлежни општински орган управе 

дужан је управљачу шума у року од 30 дана 

издати рјешење за укњижбу односно упис у 

катастар некретнина шума у границама ШПП и 

националног парка. 

 По добијању рјешења из претходног 

става, управљач шума дужан је у року од 30 

дана поднијети рјешење за укњижбу у катастар 

некретнина“.  

 

 Влада Републике Српске на 4. сједници 

одржаној дана 21. и 22. децембра  2006. године 

донијела је закључак којим задужује ЈПШ 

„Шуме Српске“ АД Соколац да у року од 30 

дана изврше укњижбу државних шума и 

шумског земљишта у катастар некретнина у 

складу са чланом 95. Закона о шумама. 

 Ради изложеног одлучено је као у 

диспозитиву рјешења.  

 

 ПОУКА: Против овог рјешења није 

дозвољена жалба али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Источном Сарајеву.Тужба се подноси у 

року од 30 дана од дана пријема овог рјешења у 

два примјерка.  

 

 

Број:01-03-20/07.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.    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 

Мјесне заједнице Бијело Брдо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.03.2007. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност Мјесној заједници 

Бијело Брдо за проширење гробља у Доњим 

Јањићима, куповином парцеле број:2300/8 у 

површини од 1350 м2 КО Бијело Брдо за износ 

од 7.000 КМ. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-25/07.            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.   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 

Радне групе о имплементацији Модула Етичког 

кодекса, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 30.03.2007. године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај Радне групе за 

имплементацију Етичког кодекса. 

 

Члан 2. 

 

 Извјештај из претходне тачке чини 

саставни дио овог закључка. 

  

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-23/07.               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.      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 

Пословник о раду Етичког одбора Скупштине 

општине Рудо, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.03.2007. године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на Пословник о раду 

Етичког одбора Скупштине општине Рудо.  

 

Члан 2 

 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-22/07.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.     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 

Радне групе за имплементацију Модула број 1 – 

Пројекта Уговор о проведеној анкети: 

Испитивање јавног мишљења о слободи 

приступаи информацијама, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 30.03.2007. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Извјештај Радне групе за 

имплементацију Модула број 1 – Пројекта 

Уговор о проведеној анкети: Испитивање јавног 

мишљења о слободи приступа информацијама. 

 

Члан 2. 

 

 Извјештај из претходне тачке чини 

саставни дио овог закључка. 

 

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-21/07.            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.   Скупштине општине Рудо  

                                   Миодраг Миковић,с.р. 

 
 

08 

 
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 стању јавног реда и мира на 

подручју општине Рудо за 2006. годину, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 30.03.2007. године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању јавног 

реда и мира на подручју општине Рудо за 2006. 

годину. 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-19/07.                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.     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 2006. годину, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 30.03.2007. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Није усвојен Извјештај о раду мјесних 

заједница за 2006. годину и исти се враћа на 

дораду, ради ускладјивања са Одлуком о 

извршењу буџета за 2006. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-18/07.              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.   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 

Иинформацију о пословању ванпривредних 

субјеката и буџетских корисника за 2006.године, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 30.03.2007. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о пословању 

ванпривредних субјеката и буџетских корисника 

за 2006. годину.  

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-17/07.              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.    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 Начелника општине Рудо за 2006. године, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 30.03.2007. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Начелника 

општине Рудо за 2006. годину.  
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Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-16/07.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.   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 својој сједници одржаној дана  

30.03.2007. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност Тодоровић Мири и 

Тодоровић Радојку за изналажење  могућности 

додјеле плацева за изградњу породичних кућа 

на локалитету „Кланица“ у Рудом.  

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број: 01-03-24/07.                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.03.2007.     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), разматрајући захтјев – Црквене 

општине Рудо за додјелу земљишта за изградњу 

цркве у Миочу и захтјев групе градјана за 

укњижење пута, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.03.2007. године, 

донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Захтјев Црквене општине у Рудом за 

додјелу земљишта за изградњу цркве у Миочу и 

захтјев групе градјана за укњижбу пута 

прослиједјују се надлежном општинском органу 

управе ради обраде захтјева због нерјешених 

имовинско-правних односа, те се надлежни 

општински орган управе задужује да обради оба 

захтјева и предложи конкретно рјешење у 

складу са законом на основу кога би Скупштина 

општине могла заузети коначну одлуку. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Врој:01-03-26/07.               ПРЕДСЈЕДНИК                                                            

Датум:30.03.2007.    Скупштине општине Рудо  

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 43. а у вези са чланом 

80. Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник Републике Српске бр. 101/04, 42/05 и 

118/05), Начелник Општине Рудо д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о рјешавању притужби 

 

 

Члан 1. 

 

                   Овим Правилником уређује се начин 

подношења и процес рјешавања притужби 

физичких и правних лица на службенике, 

услуге, процес и организацију административне 

службе општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

                   Начелник општине, посебним 

рјешењем, овлашћује инфо службеника (у 

даљем тексту: службеник за притужбе) да прима 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 4/07                           Страна   

 

10 

притужбе на услуге општинске администрације, 

саставља текст притужбе на основу разговора са 

подносиоцем притужбе, прати ток рјешавања 

притужбе и стара се да одговор општинске 

администрације буде задовољавајући за 

подносиоца. 

 

Члан 3. 

 

                   Општинска административна служба, 

дужна је одговорити на притужбе у року од 15 

дана од дана подношења притужбе службенику 

за притужбе. 

 

Члан 4. 

 

                   Текст притужбе обавезно треба да 

садржи опис околности које су довеле до 

незадовољства, са свим релевантним наводима и 

чињеницама и  

- евентуално приједлог незадовољног 

грађанина за рјешење датог проблема. 

 

Члан 5. 

 

                   Притужбе ће се подносити на инфо 

пулту, који се налази у саставу Центра за 

пружање услуга грађанима, код службеника за 

притужбе. 

                  Службеник за притужбе (или његов 

замјеник) је искључиво овлаштен да обави 

разговор и састави текст притужбе. 

 

Члан 6. 

 

                   У случају да подносилац притужбе 

не жели открити свој идентитет а под условом 

да је притужба довољно јасна, одговор на овакве 

притужбе биће истакнут на огласној табли у 

Центру за пружање услуга  грађанима. 

 

 

Члан 7. 

 

                   Уколико се грађанин са својом 

притужбом обрати неком другом службенику 

или начелнику општине, ови су дужни да 

незадовољног грађанина упуте на службеника за 

притужбе. 

 

 

 

Члан 8. 

 

                   Уколико притужба стигне поштом, 

иста ће бити упућена службенику за притужбе. 

Ако таква притужба садржи контакт податке 

подносиоца а није довољно јасна, службеник за 

притужбе ће контактирати подносиоца и 

затражити – телефоном или његовим личним 

доласком употпуњавање текста притужбе. 

 

Члан 9. 

 

                   Уколико се грађанин не одазива на 

позив службеника за притужбе ради давања 

додатних информација, у року од 5 дана од 

позива, његова притужба ће бити одбачена као 

непотпуна. 

 

Члан 10. 

 

                   На основу обављеног разговора са 

подносиоцем притужбе, службеник за притужбе 

ће саставити јасан текст притужбе, који ће 

подносилац притужбе потписати , уколико нема 

примједби. 

 

Члан 11. 

 

                   Притужбе се разврставају на следеће 

категорије : 

- притужба на нестручност службеника 

- притужба на непрофесионалан и 

нељубазан однос службеника 

- притужба на одређена питања која се 

односе на процесе пружања услуга 

(прилози, фазе у поступку и сл.) 

- притужба на организацију општинске 

административне службе. 

 

Члан 12. 

 

                   Категоризована притужба прослеђује 

се руководиоцу организационе јединице, на чији 

дјелокруг се односи притужба, који је дужан у 

року од 5 дана, испитати наводе притужбе. 

                   Припремљен одговор, уз предлог 

корективних или превентивних мјера, 

руководилац одјељења односно стручне службе, 

доставља Начелнику општине на давање 

сагласности. 
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Члан 13. 

 

                   Након давања сагласности од стране 

начелника општине, одговор на притужбу се 

доставља службенику за притужбе.  

                   Рока за достављање одговора 

подносиоцу, по притужби, је 15 дана од дана 

подношења притужбе. 

                   Уколико подносилац притужбе није 

задовољан одговором и предложеним мјерама, у 

року од 8 дана, може поднијети приговор 

Начелнику општине, чија је одлука по 

приговору коначна. 

 

Члан 14. 

 

                   Уколико је подносилац притужбе 

задовољан одговором, Начелник општине 

налаже да се, у року од 30 дана,  проведу 

предложене мјере. 

                   О предузетим мјерама морају се 

упознати сви руководиоци,  како би се 

спријечила појава сличних притужби у другим 

организационим јединицама. 

 

Члан 15. 

 

                   Притужбе на рад Начелника општине 

подносе се Скупштини општине, односно 

скупштинском Одбору за друштвени надзор и 

представке. 

 

Члан 16. 

 

                   Службеник за притужбе је дужан 

пратити инплементацију корективних и 

превентивних мјера на које се административна 

служба обавезала у одговору на притужбу , 

водећи рачуна да се поменуте мјере или акције 

спроведу у предвиђеном року. 

 

Члан 17. 

 

                   Службеник за притужбе дужан је , 

Начелнику општине тромјесечно, подносити 

извјештај о учесталости и структури поднијетих 

притужби као и о ефектима предузетих мјера а 

све у циљу прављења стратегије за побољшање 

услуга према грађанима и стварања бољег 

имиџа општине. 

 

 

Члан 18. 

 

                   Овај правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рудо. 

 

Број: 02-020-67/07     

Датум: 26.01.2007.   

                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                        Милко Чолаковић,дипл.прав.,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 
01 -Odluka o godišnjem finansijskom izvještaju 
o izvršenju budžeta za 2006. godinu; 
02 -Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika 
Skupštine opštine Rudo; 
03 -R j e š e n j e; 
04 -Z a k l j u č a k ; 
05 -Z a k l j u č a k; 
06 - Z a k l j u č a k ; 
07- Z a k l j u č a k ; 
08- Z a k l j u č a k ; 
09- Z a k l j u č a k ; 
10- Z a k l j u č a k; 
11- Z a k l j u č a k ; 
12- Z a k l j u č a k; 
13- Z a k l j u č a k ; 
14- Pravilnik o rješavanju pritužbi; 
 


