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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година IX Рудо,  7. јун 2007.године Број: 8 

 
 
 

01 
 

На основу члана 44. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана  31.05. 2007. 

године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ О 

ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 

01.01. - 31.03.2007.ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Финансијски извјештај о 

извршењу буџета општине Рудо за период 

01.01.-31.03.2007.године са слиједећим 

финансијским показатељима: 

 

-укупни приходи ........................     628.636 

-укупни расходи.........................     504.789 

-вишак прихода над расходима      123.847 

 

 

 

 

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 буџету општине Рудо за 2007.годину. 

 

Члан 3. 

 

 Преглед остварених укупних прихода и 

укупних расхода као и биланс буџета на дан 

31.03.2007.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 

01.04.2007.године.  

 

 

Број:01-023-45/07.                                                        

Датум:31.05.07.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо  

                                       Миодраг Миковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 8/07                           Страна   

 

2 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Станчић Рада и Милинковић Добрисава на 

Одлуку о избору начелника Одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности број:01-023-

27/07. од 30.4.2007. године, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 31.05.2007. 

године, донијјела је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 

Приговор Станчић Рада и Милинковић 

Добрисава одбија се као неоснован. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Приговор Станчић Рада и Милинковић 

Добрисава на Одлуку о избору начелника 

Одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности неоснован је из слиједећих разлога: 

Чланом 121. Закона о локалној 

самоуправи је прописано да Скупштина 

јединице локалне самоуправе, на приједлог 

Начелника именује посебне и непристрасне 

комисије. Комисију сачињава најмање пет 

чланова од којих су најмање два члана 

службеници који имају професионално 

искуство, док се три члана именују са листе 

стручњака коју утврђује Скупштина јединице 

локалне самоуправе. 

Скупштина општине Рудо именовала је 

посебну непристрасну Комисију за избор од пет 

чланова, од којих два члана су службеници који 

имају професионално искуство и то Грубиша 

Слађана и Механовић Халид. Према томе 

Комисија за избор је именована у складу са 

Законом, па је приговор у том дијелу неоснован. 

Из записника Комисије за избор видљиво 

је да је Комисија утврдила критерије за 

оцјењивање кандидата прије заказаног интервјуа 

и у складу с тим критеријумима утврдила је 

коначну ранг листу кандидата према којој 

Стикић Драган има 29 бодова, Станчић Раде 27 

бодова и Милинковић Добрисав 24,2 бода. 

Комисија за избор извршила је правилно 

бодовање кандидата и у цјелости спровела 

поступак у складу са Законом. 

Ради тога одлучено је као у диспозитиву 

Одлуке. 

 

Број:01-023-52/07.              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:31.05.07.год.    Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р. 

 

03 
На основу члана 1. став 2. Закона о 

рударству („Службени гласник РС“,бр.107/05) и 

рјешења Министарства привреде, енергетике и 

развоја бр.03-310-90/07. од 30.5.2007. године о 

давању сагласности за експлоатацију 

неметаличних минералних сировина и сировина 

за добијање градјевинског материјала из 

позајмишта само за властите потребе,  члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05) и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.05. 2007. године, д о н и ј е л а  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА КОМЕ 

СЕ МОЖЕ ВРШИТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

ПЈЕСКА, ШЉУНКА И ЛОМЉЕНОГ 

КАМЕНА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком одредјује се простор са 

ког се може вршити експлоатација 

неметаличних минералних сировина и сировина 

за добијање градјевинског материјала из 

позајмишта – шљунка, пјеска и ломљеног 

камена без минирања и то:  
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 -локалитет Обрвена КО Соколовићи, на 

парцелама означеним к.ч.бр.2001/8, 

к.ч.бр.2001/05, к.ч.бр.1995; 

 -локалитет „Околиш“ КО Борановићи, на 

парцелама означеним к.ч.бр.1047/4 и 

к.ч.бр.1052; 

 -локалитет Доња Стрмица (ломљени 

камен) измедју Регионалног пута Рудо – Бродар 

и локалног пута за Стргачину. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

Број:01-023-44/07.                                                

Датум:31.05.07.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о приватном предузетништву на 

подручју општине Рудо, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 31.05.2007. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о приватном 

предузетништву на подручју општине Рудо 

 

 

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: 01-03-46/07.                                    

Датум:31.05.2007.год.      ПРЕДСЈЕДНИК       

                                  Скупштине општине Рудо      

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о стању у области Центра за 

социјални рад, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 31.05.2007. године, д о н 

и ј е л а   ј е  

 

З А К ЉУ Ч А К 

о усвајању Информације о стању у области 

Центра за социјални рад  

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању у области 

Центра за социјални рад. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-03-47/07.                             

Датум:31.05.07.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Квартални извјештај о имплементацији Пројекта 

- Уговор, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 31.05.2007. године, д о н и ј е л а   

ј е  
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З А К ЉУ Ч А К 

о усвајању Кварталног извјештаја о 

имплементацији Пројекта - Уговор 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се квартални извјештај о 

имплементацији пројекта – Уговор закљученог 

измедју Мисије ОЕБС-а у БиХ и општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-03-51/07.                                              

Датум:31.05.07.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Оперативни план туристичке сезоне „Рудо 

2007“, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 31.05.2007. године, д о н и ј е л а   

ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Општинска развојна агенција Рудо 

упућује се на аплицирање пројеката за 

капиталне инвестиције по конкурсу који је 

расписан од стране Начелника општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-03-50/07.                                   

Датум:31.05.07.год.     ПРЕДСЈЕДНИК  

                             Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о стању у области пољопривреде 

на подручју општине Рудо, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 31.05.2007. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању у области 

пољопривреде на подручју општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању у области 

пољопривреде на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-03-48/07.                                               

Датум:31.05.07.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

учешћа спортиста на 44 МОСИ, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

31.05.2007. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана учешћа спортиста на 44 

МОСИ 
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Члан 1. 

 

 Усваја се План учешћа спортиста на 44 

МОСИ. 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-03-49/07.                               

Датум:31.05.07.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо  

                                   Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 2.12 Изборног закона 

БиХ („Службени гласник БиХ“,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 и 40/06), члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05) и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.05.2007. године, д о н и ј е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 

 

 Разрјешава се дужности Општинска 

изборна комисија, због истека мандата, и то: 

 1.Топаловић Зоран,предсједник 

 2.Чолаковић Марина, члан  

 3.Халид Механовић, члан.  

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Централне 

Изборне комисије БиХ, и објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-023-42/07.                                                   

Датум:31.05.07.год.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                                   Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р.  
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 На основу члана 2.12 Изборног закона 

БиХ („Службени гласник БиХ“,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 и 40/06), члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05) и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.05. 2007. године, д о н и ј е л а  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Општинска изборна комисија 

у саставу: 

 

1. СЛАВКО ЛАКИЋ, предсједник 

2. МАРИНА ЧОЛАКОВИЋ, члан 

3. ХАЛИД МЕХАНОВИЋ, члан 

 

Члан 2. 

 

 Именовање из члана 1. ове Одлуке врши 

се на период од пет година. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Централне 

Изборне комисије БиХ, и објавиће се у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-023-43/07.                                                    

Датум:31.05.07.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

                                    Миодраг Миковић.с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 
 

01-Одлука о финансијском извјештају о 

извршењу буџета за период 01.01.-

31.03.2007.године; 

02-О д л у к а; 

03-Одлука о одређивању простора на коме се 

може вршити експлоатација пјеска,шљунка и 

ломљеног камена; 

04-Закључак о усвајању Информације о 

приватном предузетништву на подручју општне 

Рудо; 

05-Закључак о усвајању Информације о стању у 

области Центра за социјални рад; 

06-Закључак о усвајању Кварталног извјештаја о 

имплементацији Пројекта – Уговор; 

07-З а к љ у ч а к; 

08-Закључак о усвајању Информације о стању у 

области пољопривреде на подручју општине 

Рудо; 

09-Закључак о усвајању Плана учешћа 

спортиста на 44 МОСИ; 

10-Одлука о разрјешењу Општинске изборне 

комисије; 

11-Одлука о именовању Општинске изборне 

комисије. 


