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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година X Рудо,  јун 2008.године Број: 5 
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 На основу члана 13.14 Изборног Закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне 

и Херцеговине“,бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07 и 33/08), члана 34, 101, 103. и 106. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05 и 2/08), Скупштина 

општине Рудо на ванредној сједници одржаној 

дана 22.05.2008. године, д о н и ј е л а   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ РУДО 

 

 

 

Члан 1. 

 

 У Статуту општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“,бр.3/05 и 2/08) у члану 

32. додаје се став 3. који гласи: 

 

 „У складу са Изборним Законом Босне и 

Херцеговине а према последњем попису 

становништва које је извршила држава Босна и 

Херцеговина 1991. године, припадницима 

националних мањина не припада ни једно мјесто 

у Скупштини општине“. 

 

 

Члан 2. 

 

 Члан 32.а брише се. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-51/08.                                                                

Датум:22.05.08.год.            ПРЕДСЈЕДНИК  

                                     Скупштине општине Рудо 

                                         Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 44. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

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

117/07), члана 4. Правилника о финансијском 

извјештавању за кориснике прихода буџета 

Републике, општина, градова и фондова 

(„Службени гласник РС“,бр.56/04, 62/04, 11/05 и 

14/07) и члана 34. Статута општине Рудо 

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

2/08)), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.05. 2008. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ О 

ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 

 01.01.-31.03.2008.ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Финансијски извјештај о 

извршењу  буџета општине Рудо за  период 
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01.01.-31.03.2008.године са слиједећим 

финансијским показатељима: 

 

-укупни приходи и примици .....       713.604 КМ 

-укупни расходи и издаци..........       469.643 КМ 

-вишак  прихода над расходима...    243.961 КМ 

 

Члан 2. 

 

 Распоред и књижење остварених прихода 

и расхода у тромјесечном финансијском 

извјештају извршено је 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 усвојеном буџету општине Рудо за 

2008.годину. 

 

Члан 3. 

 

 Преглед остварених укупних прихода и 

примитака и укупних расхода и издатака као и 

бруто стање Буџета општине на дан 

31.03.2008.године 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 

01.04.2008.године.  

 

Број:01-023-55/08.                                                                  

Датум:29.05.08.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо  

                                        Ћировић Велибор,с.р.  
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 На основу Меморандума о разумјевању 

измедју општине Рудо и ГАП-а  закљученог  

2005.године, члана 34. Статута општине Рудо 

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

члана 107. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.4/05), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29.05. 2008.године, 

донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Комисије за планирање развоја 

локалне заједнице  

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком оснива се Комисија за 

планирање развоја локалне заједнице ( у даљем 

тексту: Комисија) у саставу: 

 

1. Милко Чолаковић, начелник општине 

– предсједник, 

2. Ћировић Велибор, предсједник 

Скупштине – замјеник предсједника, 

3. Радјен Богдан, виши стручни 

сарадник за друштвене дјелатности, 

члан 

4. Драгољуб Шушњевић, секретар 

Комисије, члан 

5. Славко Лакић, секретар Скупштине 

општине, члан 

6. Миленко Станић, представник 

мјесних заједница, члан 

7. Ристовић Зоран, представник 

невладиних организација, члан 

8. Станко Церовић, представник јавних 

институција, члан 

9. Симић Жељко, представник 

приватног сектора, члан 

10. Илија Арсић, представник омладине, 

члан 

11. Милена Кујунџић, представник 

удружења, члан 

12. Хамдија Крехо, представник мањина, 

члан 

13. Снежана Бошњаковић, виши стручни 

сарадник за буџет, члан 

 

 

Члан 2. 

 

 Комисија се оснива с циљем да: 

 -промовише ширу заступљеност и 

ангажованост цивилног друштва, група у оквиру 

заједнице, мјесних заједница, невладиних 

организација, на развоју заједнице и у 

општинским активностима; 

 -подржава и унапредјује механизме за 

учешће градјана у активностима заједница и 

општина; 

 -унифицира методе предлагања пројеката 

од стране локалне заједнице; 

 -одредјује који од индивидуалних 

пројеката представљају приоритете за додјелу 

средстава гранта и развојне програме, које 

осигуравају домаћи и медјународни донатори; 

 -прати имплементацију одобрених 

пројеката, изради план капиталних инвестиција 

за период 2008 – 2011. година на основама 

стратешког плана развоја општине Рудо за 

период 2006 – 2011. година; 

 -врши контролу и праћење примјене 

стратешког плана развоја општине Рудо; 

 -учествује у приједлозима приликом 

израде Програма рада начелника општине а који 

се односи на план капиталних инвестиција за 

период 2008 – 2011. година и Стратешки план 

развоја општине Рудо за период 2006 – 

2011.година; 

 -одредјује и друге послове везане за 

планирање и реализацију капиталних 

инвестиција општине  

 

Члан 3. 

 

 Начин рада и доношења одлука регулише 

се Пословником у раду Комисије. 

 Записник са сједница Комисије води 

секретар Комисије.  

 

 

Члан 4. 

 

 Комисија за свој рад одговара 

Скупштини општине.  

 Комисија ће Скупштини општине 

квартално подносити Извјештај о раду. 
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Члан 5. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о именовању Комисије за 

планирање општинског развоја број:  број: 01-

023-23/06. од 29.03.2006.године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-52/08.                                                        

Рудо,29.05.08.год.            ПРЕДСЈЕДНИК   

                                  Скупштине општине Рудо     

                                     Ћировић Велибор,с.р. 
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             На основу члана 34. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

(„Службени гласник       Републике Српске“ бр. 

112/06) и члана  34.Статута општине  Рудо (Сл. 

гласник општине Рудо бр. 3/05 и 2/08), 

Скупштина општине  Рудо, на сједници 

одржаној дана 29.05.2008.године ,   д о н о  

 

О    Д    Л    У    К    У 

о одређивању осталог грађевинског 

земљишта 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком, у складу са Просторним 

планом општине, одређује се остало грађевинско 

земљиште на подручју Општине Рудо, у 

мјестима:  Мрсово, Сетихово, Стргачина, Увац, 

Миоче, Мачковац, Штрпца, Стргачина, 

Мокронози и Бијело Брдо. 

 

Члан 2. 

 

            I    Граница   грађевинског земљишта у 

мјесту Мокронози почиње изнад моста Увац- -

Мокронози узводно обалом ријеке Лим до потока 

који се улива у ријеку Лим, а налази се између 

парцела к.ч. бр. 1530 и к.ч. бр. 1566, к.ч. бр. 1530  

и к.ч. бр. 1565,  к.ч. бр. 1532 и  к.ч. бр. 1563, к.ч. 

бр. 1537 и к.ч. бр. 1563, к.ч. бр. 1554 и  к.ч. бр. 

1555, сијече парцелу к.ч. бр. 1556, силази и 

пресјеца локални пут Миоче- Мокронози к.ч.бр. 

3341, наставља узводно потоком између граница 

парцела к.ч. бр. 1591  и  к.ч. бр. 1589, к.ч. бр. 

1591 к.ч. бр. 1590, к.ч. бр. 1599 и  к.ч. бр. 1604, 

к.ч. бр. 1598 и  к.ч. бр. 1609, к.ч. бр. 1598 и к.ч. 

бр. 1610,  излази на пут к.ч. бр. 3355 иде путем 

до раскрснице са путем к.ч. бр. 3358. Граница 

иде према западу  парцелом к.ч. бр. 3358, затим 

сјеверозападно путем к.ч.бр. 1303 до границе 

између парцеле к.ч.бр.1310 и к.ч. бр. 1294 и к.ч. 

бр. 1309 и к.ч. бр. 1294 долази до раскршћа 

путева к.ч. бр. 3354 и к.ч. бр. 1336, наставља 

путем к.ч. бр. 1336 и иде путем према сјеверу 

између граница парцела к.ч. бр. 1327 и  к.ч. 

бр.1334, к.ч. бр. 1327 и к.ч. бр. 1329, к.ч. бр. 1327 

к.ч. бр. 1328, пресјеца парцелу к.ч. бр. 1328 и иде 

границом парцела к.ч. бр. 1322 и к.ч. бр. 1323, до 

пута к.ч. бр. 3341.Граница наставља према 

истоку путем и наставља према сјеверу 

(потоком) између граница парцела к.ч. бр. 1517 и 

к.ч. бр. 1447, к.ч. бр. 1516 и  к.ч. бр. 1449, к.ч.бр. 

1515 и к.ч. бр. 1459, к.ч. бр. 1515 и  к.ч. бр. 1460, 

к.ч. бр. 1507 и к.ч. бр. 1463, к.ч. бр. 1504 и к.ч. 

бр. 1465, к.ч. бр. 1503 и  к.ч. бр. 1465 до ријеке 

Лима и наставља обалом до моста Увац-

Мокронози одакле је и почела. 

 

   II  Граница грађевинског земљишта у 

мјесту Миоче  почиње од  ријеке Лим  к.ч. бр. 

315  и пење се у правцу сјевера   Равањским 

потоком к.ч. бр. 312, пресјеца пут ( бивша 

жељезничка пруга )к.ч. бр. 312 и  иде све до 

тромеђе  парцела к.ч. бр. 312, к.ч. бр. 12  и  к.ч. 

бр. 11, наставља источно између  парцела к.ч. бр. 

12  и   к.ч. бр.11,  к.ч. бр. 321 (сеоски пут) – са 

једне стране и , к.ч. бр.13 са друге стране. 

Граница пресјеца сеоски пут и наставља  између 

парцела кч.бр. 26 са једне стране и парцела к.ч. 

бр. 321, к.ч. бр. 17, к.ч. бр. 19, к.ч. бр. 20 и  к.ч. 

бр. 21 са друге стране, затим између парцела  к.ч. 

бр. 21 и  к.ч. бр. 27, к.ч. бр. 21 и к.ч. бр. 25, к.ч. 

бр. 22 са једне стране и к.ч. бр. 21, к.ч. бр.31, к.ч. 

бр. 34, к.ч. бр. 35, к.ч. бр. 43 и  к.ч. бр. 42 са друге 

сртране, затим  између парцела к.ч. бр. 44 и  к.ч. 

бр. 42, к.ч. бр. 44 и к.ч. бр. 39, пресјеца Ракића 

поток к.ч. бр.313 и наставља у правцу истока 

границама парцела к.ч. бр. 322 са једне стране и   

к.ч. бр.50, к.ч.бр. 51, к.ч. бр. 52 са друге стране. 

Граница се спушта у правцу југа сеоским путем 

к.ч. бр. 324 и к.ч. бр. 325, пресјеца  регионални 

пут 449 Рудо- Увац к.ч. бр. 326 и наставља 

сеоским путем к.ч. бр. 328, пресјеца локални пут 

Миоче – Мокронози  к.ч. бр. 327  и наставља 
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границама парцела к.ч. бр. 166 и к.ч. бр. 165, к.ч. 

бр. 167 и к.ч. бр. 164 све до ријеке Лим, одакле се 

граница спушта обалом ријеке све до ушћа 

Равањског порока, одакле је и кренула.    

  

 III Граница   грађевинског земљишта у 

мјесту  Бијело Брдо почиње од регионалног пута 

Добрун- Увац  к.ч. бр. 2258, иде према западу 

између граница парцела к.ч. бр. 1657 и к.ч. бр. 

1656, пресјеца  и иде јужно сеоским путем к.ч. 

бр. 2259 , наставља између парцела к.ч. бр. 1628 

и  к.ч. бр. 1629, к.ч. бр. 2210 и  к.ч. бр. 1629, к.ч. 

бр. 2210 и  к.ч. бр. 2211, к.ч. бр. 2210 и к.ч. 

бр.2209, к.ч. бр. 2184 и  к.ч. бр. 2187, к.ч. бр. 2184 

и к.ч. бр. 2185, пресјеца парцелу к.ч. бр. 2187, 

наставља између граница парцела к.ч. бр.2187 и  

к.ч. бр. 2189, к.ч. бр. 2186 и  к.ч. бр. 2189, к.ч. бр. 

2188 и  к.ч. бр. 2189, к.ч. бр. 2188 и  к.ч. бр. 2190, 

излази на сеоски пут к.ч. бр. 2199, наставља 

дијелом пута према сјевероистоку . Граница 

затим наставља између граница парцела к.ч. бр. 

2191 и  к.ч. бр. 2193, пресјеца сеоски пут к.ч. бр. 

2192, наставља између парцела к.ч. бр. 2176 и 

к.ч. бр. 2175, к.ч. бр. 2179 и к.ч. бр. 2175, к.ч. бр. 

2179 и к.ч. бр. 2174 излази на сеоски пут к.ч. бр. 

2180, наставља путем према сјеверу, затим иде 

границом парцела к.ч. бр. 2153 и  к.ч. бр. 2154, 

пресјеца к.ч. бр. 2151 и к.ч. бр. 2126 (сеоски 

пут),наставља између к.ч. бр. 2116 и к.ч. бр. 2117 

излази на  регионални пут Добрун-Увац к.ч. 

бр.2258 иде према истоку путним појасом, 

пресјеца пут и наставља према сјеверу између 

граница парцела к.ч. бр. 2114 и  к.ч. бр. 2099, к.ч. 

бр. 2114 и  к.ч. бр. 2100,границе парцеле к.ч. бр. 

2113 и са границама парцела  к.ч. бр. 2100,  к.ч. 

бр. 2100, к.ч. бр. 2101, к.ч. бр. 2104, границом 

к.ч. бр.2112 к.ч. бр. 2104, к.ч. бр. 2105 и к.ч. бр. 

2104, к.ч. бр. 2106 и к.ч. бр. 2104, излази на 

сеоски пут к.ч. бр. 2244, наставља између 

граница парцела к.ч. бр.1668 и  к.ч. бр. 1669, к.ч. 

бр. 1667 и  к.ч. бр. 1670, пресјеца и иде сеоским 

путем к.ч. бр. 2258 све до граница парцела к.ч. 

бр. 1657 и к.ч. бр. 1656. 

 

IV     Граница  грађевинског земљишта у 

мјесту  Будимлија  почиње од раскрснице 

сеоских путева к.ч. бр. 1174 , к.ч. бр. 1913 и 

регионалног пута Добрун- Увац к.ч. бр.1905, 

наставља регионалним путем, скреће према 

западу између граница парцела к.ч. бр. 1191 и  

к.ч. бр.1192, к.ч. бр. 1192 и  к.ч. бр. 1193, 

пресјеца парцелу к.ч. бр. 1196, иде између 

граница парцела к.ч. бр. 1196 и  к.ч. бр. 1201, к.ч. 

бр. 1202 и  к.ч. бр. 1201, к.ч. бр. 1203 и  к.ч. бр. 

1204, к.ч. бр. 1205 и  к.ч. бр. 1206, пресјеца 

парцелу к.ч. бр. 1207 наставља између граница 

парцела к.ч. бр. 1211 и к.ч. бр. 1212,једним 

дијелом иде границама парцела к.ч. бр.  1209 и 

к.ч. бр. 1212, пресјеца парцеле к.ч. бр. 1212 , к.ч. 

бр. 1210 и поново к.ч. бр. 1212  све до парцеле 

к.ч. бр. 1213 наставља у правцу југозапада 

границом парцела к.ч. бр. 1212 и к.ч. бр. 1213  до 

потока к.ч. бр. 1894. Граница се наставља 

узводно потоком Врбуше  наставља  

сјевероисточно између  граница парцела к.ч. бр. 

1226 и к.ч. бр. 1227 излази на сеоски пут к.ч. бр. 

1225 наставља источно до граница парцела к.ч. 

бр. 1226 и  к.ч. бр. 1227, наставља према сјеверу 

границама тих парцела , пресјеца  регионални 

пут Увац- Добрун, наставља сјеверно границама 

парцела к.ч. бр. 1076 и  к.ч. бр. 1070, к.ч. бр. 1079 

и  к.ч. бр. 1070, к.ч. бр. 1078 и  к.ч. бр. 1070, к.ч. 

бр. 1078 и  к.ч. бр. 1069,к.ч. бр. 1094 и  к.ч. бр. 

1093, пресјеца парцелу к.ч. бр. 1095И к.ч. бр. 

1996 и укључује се на сеоски  пут к.ч. бр. 1098 , 

наставља између граница парцела к.ч. бр. 1106 и  

к.ч. бр.1097 , к.ч. бр. 1107 и  к.ч. бр. 1111, к.ч. бр. 

1112 и  к.ч. бр. 1111,к.ч. бр. 1113 и  к.ч. бр. 1114, 

излази на сеоски пут к.ч. бр. 1131  и иде према 

сјеверу гдје се наставља изнад парцеле к.ч. бр. 

1130  сеоским путем к.ч. бр. 1131 спушта се 

сеоским путем к.ч. бр. 1913 затим наставља 

према југу све до раскрснице са регионалним 

путем Добрун-Увац одакле је и кренула.                               

                               

V       Граница   грађевинског земљишта у 

мјесту  Мачковац  полази од ушћа потока  к.ч. 

бр. 976 у ријеку Увац , пресјеца регионални  пут   

Добрун-Увац к.ч. бр.2112 иде у правцу запада 

границом између к.ч. бр.1051 и  к.ч. бр. 1052, 

дијелом граница парцела 1065 и к.ч. бр. 1052, 

пресјеца парцелу к.ч. бр. 1065 , наставља између 

граница парцела к.ч. бр. 1066  и к.ч. бр.1067 

.Према југу наставља  сеоским путем к.ч. бр. 

1041, границом између к.ч. бр. 1033 и к.ч. бр. 

1038, пресјеца парцелу к.ч. бр. 1033 , између 

граница к.ч. бр. 1033 и к.ч. бр. 1025, к.ч. бр. 1026 

и к.ч. бр. 1024, к.ч. бр. 1020 и к.ч. бр. 1023, 

пресјеца парцелу к.ч. бр. 1020, пресјеца сеоски 

пут к.ч. бр.2109, иде у правцу истока тим путем 

гдје се укључује у регионални пут Добрун-

Увац.Граница се креће регионалним 

путем,скреће у правцу истока      ( пропуст) и  

затим у правцу сјевера се креће ријеком Увац к.ч. 
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бр. 2096 која уједно представља границу  К.О. 

Штрпци и   К.О.  Рача. Описане граничне 

парцеле припадају К.О. Штрпца. 

 

VI     Граница   грађевинског земљишта у 

мјесту Штрпца полази од регионалног пута 

Добрун-Увац к.ч.бр.2099 и иде према западу 

између граница парцеле к.ч. бр.472 с једне стране 

и парцела к.ч. бр.482, к.ч.бр. 483, к.ч.бр.485, к.ч. 

бр. 486, к.ч. бр.459, к.ч. бр.462 и к.ч. бр. 467 с 

друге стране, затим наставља између граница 

парцела к.ч. бр. 467 и парцелама к.ч. бр. 469 и 

к.ч. бр. 468.Граница се спушта југоисточно 

сеоским путем к.ч. бр. 466 и дијелом пута к.ч. 

бр.2101, затим наставља у правцу југа такође 

сеоским путем к.ч. бр. 634 и пресјеца пут к.ч. 

бр.2105 и наставља између граница парцела к.ч. 

бр.611 и к.ч.бр. 623, к.ч.бр. 611 и  к.ч. бр. 612,  

к.ч. бр. 610  и  к.ч. бр. 612, к.ч. бр. 609 и  к.ч. 

бр.612, к.ч. бр. 609 и  к.ч. бр.613, к.ч. бр. 609 и 

к.ч. бр. 608, к.ч. бр. 603 и  к.ч. бр. 608, к.ч. бр. 604  

и  к.ч. бр. 608, к.ч. бр. 604 и к.ч. бр. 607, к.ч. бр. 

606 и к.ч. бр. 607, к.ч. бр. 605 с једне стране и 

потока Лончина са друге стране.Граница 

наставља потоком све до регионалног пута  

Добрун – Увац  к.ч. бр. 2099 и  иде према сјеверу 

регионалним путем до тромеђе парцела к.ч. бр. 

2099, к.ч. бр. 507 и к.ч. бр. 510.Одатле граница 

скреће источно  између граница парцела  к.ч. 

бр.507 и  к.ч. бр. 510, к.ч. бр. 508 и к.ч. бр. 510, 

к.ч. бр. 509 и к.ч. бр.510  и излази на парцелу к.ч. 

бр. 2297/2128 која припада ријеци Буковици, гдје 

наставља узводно до тромеђе парцела к.ч. бр. 

2297/2128, к.ч. бр. 503  и  к.ч. бр. 504. Даље 

граница наставља  у правцу запада између 

граница парцела к.ч. бр. 504 и  к.ч. бр. 503 све до 

регионалног пута одакле је и кренула. 

 

VII      Граница   грађевинског земљишта 

у мјесту  Увац полази од регионалног пута Увац-

Добрун к.ч. бр. 349 иде према западу дијелом  

потока к.ч. бр. 345, наставља се јужно између 

границе парцеле к.ч. бр.119 и парцела к.ч. бр. 

118, к.ч. бр. 117, к.ч. бр. 110,к.ч. бр. 109, к.ч. бр. 

102, поново западно између к.ч. бр.119 и  к.ч. бр. 

99, к.ч. бр. 98.Граница се затим спушта јужно 

између граница к.ч. бр.120 и к.ч. бр. 98, к.ч. бр. 

133 и к.ч. бр. 98, к.ч. бр. 133 и к.ч. бр. 154, к.ч. 

бр. 134 и к.ч. бр.154, к.ч. бр. 134 и к.ч. бр. 153, 

к.ч. бр. 134 и к.ч. бр.151, к.ч. бр. 135 и к.ч. бр. 

136, к.ч. бр.171 и к.ч. бр. 136,к.ч. бр. 171 и к.ч. 

бр. 169, к.ч. бр. 173 и к.ч. бр. 169, к.ч. бр.173 и 

к.ч. бр. 177, к.ч. бр. 173 и к.ч. бр. 178, к.ч. бр. 173 

и к.ч. бр.179, пресјеца дио парцеле к.ч. бр. 179 и 

к.ч. бр. 181/1, затим се наставља парцелом к.ч. 

бр.182/2 и западним границама парцела к.ч. бр. 

188, к.ч. бр. 190, к.ч. бр. 191, к.ч. бр. 192, к.ч. бр. 

193, к.ч. бр. 195, дијелом к.ч. бр.194, сеоским 

путем к.ч. бр. 196, пресјеца регионални пут 

Увац- Добрун и парцелу к.ч. бр. 203 и наставља 

ка сјеверу узводно током ријеке Увац, гдје од 

тромеђе граница  к.ч. бр.89,  к.ч. 87 и ријеке Увац 

к.ч. бр. 342 почиње резервна зона индустрије све 

до тромеђе к.ч. бр. 6, к.ч. бр. 4 и к.ч. бр. 342, 

одакле се наставља индустријска зона која се 

граничи са западне стране регионалним путем 

Увац-Добрун к.ч. бр. 349 до тромеђе к.ч. бр. 4, 

к.ч. бр.10 и к.ч. бр.349, одакле наставља резервна  

индустријска зона до  тромеђе к.ч. бр. 87, к.ч. бр. 

89 и к.ч. бр. 349 одакле је граница и кренула. 

                                

VIII-а   Граница  грађевинског земљишта 

у мјесту доњи Увац полази од регионалног пута 

Увац-Добрун  к.ч. бр. 349 и спушта се према југу 

парцелом к.ч. бр.209, обилазећи воденцу  и 

наставља јазом  к.ч. бр.261  све до ријеке Увац 

к.ч. бр. 346. Граница се спушта до тромеђе  к.ч. 

бр. 346, к.ч. бр. 285 и  к.ч. бр. 351 које припада 

жељезничкој прузи, затим скреће сјеверозападно 

између граница парцела к.ч. бр. 284  и   к.ч. бр. 

283 и излази и наставља регионалним  путем  

Увац-Добрун  к.ч. бр. 350 и   к.ч. бр. 349,  све до 

граница парцела к.ч. бр. 210 и  к.ч. бр. 209 одакле 

је и кренула. 

 

  VIII-б   Граница   грађевинског земљишта 

такође  у мјесту доњи Увац полази од тромеђе 

парцела к.ч. бр. 352, к.ч. бр. 353 и к.ч. бр. 350, 

креће се према југу читавом  парцелом к.ч. бр. 

329 гдје наставља југозападно низ обалу ријеке 

Лим к.ч. бр.348 до моста, одатле  се пружа  

сјевероисточно парцелом к.ч. бр.353 све до 

тромеђе одакле је и кренула. 

 

IX     Граница   грађевинског земљишта у 

мјесту Мрсово  почиње од регионалног пута 

Увац -Бродар  пресјеца парцелу к.ч. бр. 2128  

наставља према сјеверу сеоским путем који води 

за Паштан Брдо    к.ч. бр. 2675 све до раскрснице 

са сеоским путем к.ч. бр.2670 , наставља ка 

сјеверу једним дијелом  путем, пресјеца га и 

наставља сјеверозападно између граница парцела 

к.ч. бр.2292  и  к.ч. бр.2284/1, к.ч. бр. 2292 и  к.ч. 

бр.2294/2, између границе парцеле  к.ч. бр. 2286 
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и  парцела к.ч. бр. 2294/2,к.ч. бр.2287/1, к.ч. 

бр.2287/2,к.ч. бр.2288/1, к.ч. бр. 2323, наставља 

између граница парцела к.ч. бр. 2324  и  к.ч. бр. 

2323, затим наставља путем који припада и 

пресјеца парцелу к.ч. бр. 2323,пресјеца пут к.ч. 

бр. 2675 и наставља јужно између граница 

парцела к.ч. бр.2238  и  к.ч. бр. 2239, к.ч. бр. 2238  

и  к.ч. Бр. 2240, к.ч. бр. 2237 и к.ч. бр. 2241 

силази на путни појас гдје наставља према 

југоистоку путним појасом регионалног пута 

Увац-Бродар до парцеле к.ч. бр.2128 коју 

граница пресјеца и одакле је и кренула. 

 

X    Граница   грађевинског земљишта у 

мјесту Стргачина полази од тромеђе парцела 

к.ч. бр. 1262 (ријека Лим), к.ч. бр. 1261 и к.ч. бр. 

2594 (сеоски пут). Даље  граница иде  у правцу 

југоистока парцелом к.ч. бр. 2594, наставља 

дијелом сеоског пута к.ч. бр. 1238, спушта се 

између граница парцела к.ч. бр. 1244 и к.ч. бр. 

1245,пресјеца парцеле к.ч. бр. 1243, к.ч. бр. 1247, 

к.ч. бр. 1241 и к.ч. бр.1240.Граница наставља 

према западу пресјецајући парцелу к.ч. бр. 1774 

све до парцеле к.ч. бр. 1255 и даље иде 

границама између  к.ч. бр.1774  и   к.ч. бр.1255,   

к.ч. 1257 и  к.ч. бр.1255, к.ч. бр.1257 и к.ч. 

бр.1256, к.ч. бр.1258 и к.ч. бр. 1253, к.ч. бр. 1259 

и 1253, к.ч. бр. 1259 и  к.ч. бр.1260,  к.ч. бр. 1262  

и к.ч. бр. 1260 и између к.ч. бр. 1262 и к.ч. бр. 

1261 све до тромеђе парцела одакле је и кренула. 

 

XI       Граница  грађевинског земљишта у 

мјесту Сетихово обухвата експроприсано 

земљиште од стране ХЕ Вишеград за који 

постоји урађен Регулациони план ,усвојен од 

стране СО-е Рудо (Одлука бр.01-023-6/86 од 8.06. 

1986. год.). Граница полази од регионалног  пута  

Увац – Бродар     к.ч. бр. 1213, иде према  ријеци  

Лим  пресјецајући  парцелу к.ч. бр. 907,  затим 

савија  у правцу југозапада  ( у правцу ријеке 

Лим) гдје уједно представља и границу  

заштитног појаса водотока , пресјецајући парцеле 

: к.ч. бр. 908, к.ч. бр. 909, к.ч. бр. 910, к.ч. бр. 912, 

к.ч. бр. 913, к.ч. бр. 914, к.ч. бр. 917, к.ч. бр. 919, 

к.ч. бр. 921, к.ч. бр. 924, к.ч. бр. 925, к.ч. бр. 927, 

к.ч. бр. 929, к.ч. бр. 931, к.ч. бр. 932, к.ч. бр. 933, 

к.ч. бр. 934, к.ч. бр. 935, к.ч. бр. 936, к.ч. бр. 938, 

к.ч. бр. 939, к.ч. бр. 941, к.ч. бр. 942, к.ч. бр. 943, 

к.ч. бр. 944, к.ч. бр. 947, к.ч. бр. 948, к.ч. бр. 949 и 

к.ч. бр. 959.Граница затим наставља у правцу 

сјевера између граница парцела к.ч. бр. 959 са 

једне стране  и  к.ч. бр. 952 и  к.ч. бр. 951 са 

друге стране  све до  регионалног пута.Граница  

наставља путем (узводно) до мјеста гдје пресјеца 

парцелу к.ч. бр. 907, одакле је и кренула.  

 

Члан 3. 

 

Саставни дио ове одлуке је копија 

катастарског плана у коју су уцртане све парцеле 

обухваћене овом одлуком. 

 

Члан 4. 

 

Овом  одлуком не мјења се облик својине 

на земљишту које се одређује као остало 

грађевинско земљиште. 

 

Члан 5. 

 

На земљишту  из члана 2. и 3.  ове одлуке 

могу се градити грађевине само под условима 

одређеним законом и прописима које у оквиру 

својих права и дужности доноси Општина. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 

дана  објављивања  у Службеном гласнику    

Општине Рудо. 

 

Број: 01-023-71/08.                                                             

Датум:29.05.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо   

                                   Велибор Ћировић,с.р. 

 

 

05                                                                          

 
На основу члана 27. Закона о 

грађевинском земљишту (Сл. гласник Републике 

Српске, бр. 112/6), члана 34. Статута општине 

Рудо (Сл. гласник Општине Рудо 3/05), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.05.2008.године д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ПРОСЈЕЧНОЈ  КОНАЧНОЈ  

ГРАЂЕВИНСКОЈ  ЦИЈЕНИ СТАМБЕНОГ  

ПРОСТОРА 

 

 

                         

 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 5/08                            Страна   

 

8 

 

I 

Просјечна коначна грађевинска цена  1м2  

корисне стамбене  површине изграђене на 

подручју општине Рудо у 2007. године, која 

служи као основа за утврђивање накнаде за 

погодности уређења градског грађевинског 

земљишта (у даљем тексту:рента) за 2008 

годину, износи  500,00  КМ.                                                                         

 

II 

 

Цијену из претходног  члана утврђује 

Скупштина општине Рудо  најкасније до 31. 

марта текуће године. 

 

III 

 

Просјечна цијена из члана 1. ове Одлуке 

ће се примјењивати на начин прописан 

одредбама Закона о грађевинском земљишту 

Републике Српске (Сл. гласник Републике 

Српске, бр:112/06) и Одлуке о грађевинском 

земљишту бр: 01-023-67/07  од  28.09.2007 год . 

 

IV 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о  висини просјечне 

цијене 1м2  изграђеног стамбеног простора за 

2006. годину на подручју општине Рудо бр:  01-

023-71/07. 

 

V 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-023-73/08.                                                               

Датум: 29.05.08.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

                                        Велибор Ћировић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 

грађевинском земљишту  (Сл. гласник Републике 

Српске, бр:112/06) и члана 38. став 2. Одлуке о 

грађевинском земљишту , бр: 01-023-67/07  и 

члана 34. Статута општине Рудо(Сл. гласник 

општине Рудо, бр.3/05 и 2/08), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

29.05.2008.године,    д  о  н  о  с и 

О  Д   Л  У   К   У 

О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА 

ОБРАЧУН ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО 

 

I 

 

Утврђује се базна цијена за обрачун 

трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта у износу од   15,00 КМ  по м2  корисне 

површине грађевине. 

 

II 

 

Базна цијена из претходног члана биће 

примјењивана за обрачун трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта на подручју 

општине Рудо до 31.03.2009. године, до када је 

Скупштина општине Рудо дужна утврдити 

вриједност базне цијене за наредну годину. 

Уколико за одређено подручје у току 

године буде донешен програм уређења градског 

грађевинског земљишта базна цијена се неће 

примјењивати за то подручје. 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-023-72/08.                                                                

Датум:29.05.08.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                   Скупштине општине Рудо    

                                      Велибор Ћировић,с.р. 
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На основу члана 108. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 90. и 

93. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ бр. 3/05 и 2/08), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

29.05.2008. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

О СЛУЧАЈЕВИМА РАЗРЈЕШЕЊА 

ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЈЕТА 

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИЈЕ ИСТЕКА 

МАНДАТА 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине може разрјешити 

предсједника и чланове Савјета мјесне заједнице 

и прије истека мандата у слиједећим 

случајевима: 

 

 -нефункционисање мјесне заједнице, 

 -неизвршавање послова из надлежности 

мјесне заједнице, и 

 -уочених неправилности о раду и не 

усвајање извјештаја о раду Савјета мјесне 

заједнице. 

 

Члан 2. 

 

 Скупштина општине може поставити 

вршиоца дужности предсједника Савјета мјесне 

заједнице до организовања допунских избора у 

случају опозива или разрјешења предсједника 

или чланова Савјета мјесне заједнице. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-74/08.                                                                   

Датум:29.05.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо  

                                    Ћировић Велибор,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Извјештај о извршењу буџета општине Рудо за 

период 01.01.-31.03.2008.године, Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана 

29.05.2008. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ НЕЗАВИСНЕ 

РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ ЗА 

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПОСЛОВАЊА 

ПРОЈЕКТА „ВОДЕНИ ЋИРО“ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Одлука о ангажовању 

независне ревизорске куће ради утврдјивања 

пословања и имплементације пројекта „Водени 

ћира“.  

 

Члан 2. 

 

 Задужује се локална управа општине 

Рудо да именује Комисију која ће извршити 

попис основних средстава која су набављена у 

оквиру Општинске развојне агенције ради 

имплементације пројекта „Водени ћира“. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-78/08.                                                          

Датум:29.05.08.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо    

                                 Велибор Ћировић,с.р.    
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На основу члана 121. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,бр.101/04, 42/05 и 118/05), 

члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“,бр.3/05 и 2/08), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.05.2008. године, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ЛИСТЕ СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ ЋЕ СЕ 

ИМЕНОВАТИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР 
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Члан 1. 

 

 У Одлуци о утврдђивању листе 

стручњака са које ће се именовати чланови 

Комисије за избор број: 01-023-9/06. од 

22.02.2006. године, умјесто Бајић Бојана именује 

се Баранац  Љубица. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-75/08.                                                                  

Датум:29.05.08.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо  

                                    Ћировић Велибор,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

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

2/08), а у складу са Одлуком Скупштине СЕРДА 

д.о.о. број: 0С-57/07. од 28.12.2007. године о 

финансирању Пројекта „Подршка пројектима 

оснивача током 2008. године“, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

29.05.2008. године, д о н о с и   

 

О Д Л У К У 

О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

 

 Одобравају се средства за финансирање 

Пројекта „Набавка опреме за прикупљање 

отпада и рециклажу“ у износу од 22.000 КМ а на 

име учешћа општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Средства ће се издвојити са позиције 

821200 – Учешће општине у пројектима према 

усвојеном буџету општине Рудо за 2008. годину, 

и иста ће се уплатити на рачун СЕРДА-е број: 

3389002206392856 отворен код Уни Цредит 

Банк Сарајево. 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 

Начелник општине и Одјељење за привреду и 

финансије општинске административне службе 

Рудо. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-77/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо   

                                     Ћировић Велибор,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

17.04.2008. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ УПРАВНИХ ОДБОРА 

КОЈЕ ИМЕНУЈЕ ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

 

 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају се дужности чланови 

управних одбора које именује локална 

заједница. 

 

Члан 2. 

 

 Разрјешени чланови управних одбора 

обавља ће дужност до именовања нових чланова 

управних одбора. 
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Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-023-53/08.                                                                        

Датум: 17.04.08.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо  

                                Ћировић Велибор,с.р. 
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На основу Закона о расељеним лицима, 

повратницима и избјеглицама у Републици 

Српској („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.42/05) и члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 29.05. 2008. године, д 

о н и ј е л а   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИР 

КОРИСНИКА ПОМОЋИ 

 

Члан 1. 

 

 Образује се Комисија за одабир 

корисника помоћи  расељеним лицима, 

повратницима и избјеглицама у општини Рудо у 

саставу: 

 

 1.Бранко Кастратовић, 

 2.Миленко Станић, 

 3.Костић Јакша 

 4.Механовић Халид 

 5.Бојанић Верица 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је обављање 

слиједећих послова:  

 

-прикупљање захтјева и предлагање 

Начелнику општине  за додјелу помоћи 

-прикупљање података о досадашњем 

одрживом повратку избјеглих и расељених лица 

на подручју општине Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-76/08.                                                                      

Датум:29.05.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                                      Ћировић Велибор,с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“,бр.101/04, 

42/05 и 118/05), члана 34. и 52. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 29.05.2008. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

О НЕ ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

 Господин Ђјорђје Анџић није изабран на 

функцију замјеника начелника општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 На основу проведеног тајног гласања о 

избору замјеника начелника општине Рудо, 

Скупштина општине Рудо констатује да су 

резултати гласања: 

 

 -гласању приступило 15 одборника 

 -важећих гласачких листића било је 15 

 -гласало „за“ избор замјеника 8 

одборника 

 -гласало „против“ избора замјеника 7 

одборника 
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Члан 3. 

 

 Утврђује се да је у проведеном поступку 

избора замјеника начелника општине Рудо 

испоштована законска процедура и да на основу 

резултата тајног гласања господин Ђорђе Анџић 

није изабран за замјеника начелника општине 

Рудо.  

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Рудо. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Начелник општине својим актом број:01-

021-541/08. од 22.05.2008. године није 

предложио кандидата за замјеника начелника 

општине Рудо, сматрајући да се избором новог 

замјеника начелника општине ствара обавеза у 

буџету која није планирана, јер обавезе према 

смјењеном замјенику начелника општине 

Церовић Благоју трају шест мјесеци по 

престанку функције. 

 Клуб одборника СДС утврдио је 

приједлог да се за замјеника начелника општине 

Рудо изабере господин Ђорђе Анџић. 

 Након спроведеног тајног гласања за 

избор замјеника начелника општине Рудо 

утврдјено је да је за избор замјеника начелника 

општине Рудо гласало 8 одборника „за“ а да је 7 

одборника било „против“, па је констатовано да 

господин Ђорђе Анџић није изабран на 

функцију замјеника начелника општине Рудо, 

обзиром да је чланом 32. Закона о локалној 

самоуправи прописано да Скупштина општине 

одлучује о питањима из своје надлежности 

већином гласова одборника. 

 Ради свега изложеног одлучено је као у 

диспозитиву ове Одлуке.  

 ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 

може се покренути управни спор подношењем 

тужбе надлежном Окружном суду у Источно 

Сарајево у року од 30 дана од дана достављања 

ове Одлуке.  

   

Број:01-023-56/08.                                                      

Датум:29.05.08.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо 

                                   Велибор Ћировић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05 и 2/08), Скупштина општине Рудо 

на својој сједници одржаној дана 29.05.2008. 

године, разматрајући Извјештај Комисије за 

буџет и финансије а у вези расподјеле кредита за 

подстицај развоја, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ 

РЕВОЛВИНГ ФОНДОВА 

 

Члан 1. 

 

 Расподјела расположивих средстава за 

подстицај економског развоја из револвинг 

фондова по раније датим кредитима извршиће 

се путем јавног конкурса. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-54/08.                                                               

Датум:29.05.08.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо  

                                         Ћировић Велибор,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Информацију о предузећима у стечају, 

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 29.05.2008. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ПРЕДУЗЕЋИМА У СТЕЧАЈУ 
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Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о току стечајног 

поступка у предузећима АД „Пролетер“ Рудо, 

АД „Пољопривредник“ Рудо, ФАП 

„Аутодјелови“ Рудо  и АД „Полимка“ Рудо, с 

тим да се затражи Информација о току стечајног 

поступка у предузећу „Рудопласт“ и достави 

Скупштини на разматрање. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

Број:01-03-62/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                                        Велибор Ћировић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Извјештај о раду ЈП Информативни центар Рудо 

за 2007. годину, Скупштина општине Рудо на 

својој сједници одржаној дана 29.05.2008. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈП 

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР РУДО ЗА 2007. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду ЈП 

Информативни центара Рудо за 2007. годину.  

 

Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-70/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                                        Велибор Ћировић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Извјештај о раду Ватрогасног друштва Рудо за 

2007. годину, Скупштина општине Рудо на 

својој сједници одржаној дана 29.05.2008. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О НЕ УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА РУДО ЗА 2007. 

ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Није усвојен Извјештај о раду 

Ватрогасног друштва Рудо за 2007. годину. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-69/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                                    Велибор Ћировић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Рудо за 

2007. годину, Скупштина општине Рудо на 

својој сједници одржаној дана 29.05.2008. 

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

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ПОСЛОВАЊУ ЈЗУ АПОТЕКА РУДО ЗА 

2007. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о пословању ЈЗУ 

Апотека Рудо за 21007. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-68/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

                                         Велибор Ћировић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Извјештај о пословању СШЦ Рудо у 

2007.годину, Скупштина општине Рудо на својој 

сједници одржаној дана 29.05.2008. године, 

донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ПОСЛОВАЊУ СШЦ РУДО У 2007. 

ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о пословању 

Средњошколског центра Рудо у 2007. години. 

 

Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-67/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                      Велибор Ћировић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Извјештај о раду ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 

2007. годину, Скупштина општине Рудо на 

својој сједници одржаној дана 29.05.2008. 

године, донијела је  

 

З А К ЉУ Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

ЦКПД „ПРОСВЈЕТА“ РУДО ЗА 

2007.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за 2007. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

Број:01-03-66/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо 

                                    Велибор Ћировић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Извјештај о раду Општинске развојне агенције 

Рудо за 2007. годину, Скупштина општине Рудо 

на својој сједници одржаној дана 29.05.2008. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

ОПШТИНСКЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ 

РУДО ЗА 2007. ГОДИНУ 
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Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Општинске 

развојне агенције Рудо за 2007. годину. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-65/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                       Велибор Ћировић,с.р. 

 

22 

 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Информацију о материјалном положају 

пензионера, Скупштина општине Рудо на својој 

сједници одржаној дана 29.05.2008. године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

МАТЕРИЈАЛНОМ ПОЛОЖАЈУ 

ПЕНЗИОНЕРА 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о материјалном 

положају пензионера. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-64/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                                      Велибор Ћировић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Информацију о стању у области Центра за 

социјални рад, Скупштина општине Рудо на 

својој сједници одржаној дана 29.05.2008. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

У ОБЛАСТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД РУДО 
 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању у области 

Центра за социјални рад Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-63/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо 

                                   Велибор Ћировић,с.р. 

 

24 
 

 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Информацију о стању пољопривреде на 

подручју општине Рудо, Скупштина општине 

Рудо на својој сједници одржаној дана 

29.05.2008. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ РУДО 
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Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању 

пољопривреде на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-60/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                     Велибор Ћировић,с.р. 

 

25 
 

 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Извијештај о стању спортских терена на 

подручју општине Рудо, Скупштина општине 

Рудо на својој сједници одржаној дана 

29.05.2008. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О СТАЊУ 

СПОРТСКИХ ТЕРЕНА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ РУДО 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о стању спортских 

терена на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-61/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                                       Велибор Ћировић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08),разматрајући 

Информацију о плану рада Шумског газдинства 

„Панос“ Вишеград за 2008. годину Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана 

29.05.2008. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПЛАНУ 

РАДА ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА „ПАНОС“ 

ВИШЕГРАД ЗА 2008. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о плану рада 

Шумског газдинства „Панос“ Вишеград за 2008. 

годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-58/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                                       Велибор Ћировић,с.р. 

 

27 
 

 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), разматрајући 

Информацију о приватном предузетништву на 

подручју општине Рудо, Скупштина општине 

Рудо на својој сједници одржаној дана 

29.05.2008. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ПРИВАТНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО 
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Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о приватном 

предузетништву на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-59/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                      Велибор Ћировић,с.р. 

 

28 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05 и 2/08) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06 и 2/08), Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана 

29.05.2008. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ИЗГРАДЊИ, ОДРЖАВАЊУ И 

КОРИШТЕЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о изградњи, 

одржавању и кориштењу локалних путева, стим 

да се тендери за изградњу и одржавање 

локалних путева јавно објављују на огласној 

табли  мјесних заједница и путем 

Информативног центра Рудо како би правна и 

физичка лица могла учествовати на оглашеним 

тендерима. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

Број:01-03-57/08.                                                           

Датум:29.05.08.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо 

                                  Велибор Ћировић,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 

01-Одлука о измјени и допуни Статута општине 

Рудо; 

02-Одлука о финансијском Извјештају о 

извршењу буџета за период 01.01.-

31.03.2008.године; 

03-Одлука о оснивању Комисије за планирање 

развоја локалне заједнице; 

04-Одлука о одређивању осталог грађевинског 

земљишта; 

05-Одлука о просјечној коначној грађевинској 

цијени стамбеног простора; 

06-Одлука о утврђивању базне цијене за 

обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта на подручју општине 

Рудо; 

07-Одлука о случајевима разрјешења 

предсједника и чланова савјета мјесне заједнице 

прије истека мандата; 

08-Одлика о ангажовању независне ревизорске 

куће за преиспитивање пословања пројекта 

„Водени ћиро“; 

09-Одлука о измјени Одлуке о утврђивању листе 

стручњака са које ће се именовати чланови 

Комисије за избор; 

10-Одлука о одобрењу средстава; 

11-Одлука о разрјешењу управних одбора које 

именује локална заједница; 

12-Одлука о образовању Комисије за одабир 

корисника помоћи; 

13-Одлука о не избору замјеника начелника 

општине Рудо; 

14-Закључак о расподјели средстава из 

револвинг фонда; 

15-Закључак о усвајању Информације о 

предузећима у стечају; 

16-Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈП 

Информативни центар Рудо за 2007. годину; 

17-Закључак о не усвајању Извјештаја о раду 

Ватрогасног друштва Рудо за 2007. годину; 

18-Закључак о усвајању Извјештаја о пословању 

ЈЗУ Апотека Рудо за 2007. годину; 

19-Закључак о усвајању Извјештаја о пословању 

СШЦ Рудо у 2007. години; 

20-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2007. годину; 

21-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

Општинске развојне агенције Рудо за 

2007.годину; 

22-Закључак о усвајању Информације о 

материјалном положају пензионера; 

23-Закључак о усвајању Информације о стању у 

области Центра за социјални рад Рудо; 

24-Закључак о усвајању Информације о стању 

пољопривреде на подручју општине Рудо: 

25-Закључак о усвајању Извјештаја о стању 

спортских терена на подручју општине Рудо; 

26-Закључак у усвајању Информације о плану 

рада Шумског газдинства „Панос“ Вишеград за 

2008. годину; 

27-Закључак о усвајању Информације о 

приватном предузетништву на подручју 

општине Рудо; 

28-Закључак о усвајању Информације о 

изградњи, одржавању и кориштењу локалних 

путева. 

 


