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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVIII Рудо, 21. август  2014. године Број 9 

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1.................................................................................................  

На основу члана 43. став 1. алинеја 8 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Начелник 

општине Рудо, дана 13.08.2014. године, д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 У члану 13. Правилника  о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо 

(„Службени гласник Општине Рудо“ број: 10/12, 12/13, 

15/13, 5/14 и 6/14), Одјељак V- Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности, пододјељак –Радна 

мјеста са описом послова и условима за обављање 

послова, Одсјек за општу управу и друштвене 

дјелатности, под редним бројем 5. радно мјесто: Виши 

стручни сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице, 

услови радног мјеста, у рубрици школска спрема ријечи: 

„ВШС-друштвеног смјера“ мијењају се и гласе: „ ВСС  

друштвеног смјера- 180 ECTS или ВШС-друштвеног 

смјера“.  

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу петог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-12-4/14 

Датум:13.08.2014.године           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

2.................................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-5/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Бајић Радмиле, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Бајић Радмиле из 

Рудог на План експропријације земљишта за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности 

са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Бајић Радмила је дала примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-8/14 од 28.07.2014.године 

које се односе на неусклађеност између земљишно-

књижног и фактичког стања, односно на разлике између 

Плана експропријације и фактичког стања у погледу 

објеката на терену.  

С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања на непокретности, о примједбама ће се, 

уз присуство странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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3.................................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-8/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Ђузо Хајрудина, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Ђузо Хајрудина из 

Рудог на План експропријације земљишта за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности 

са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Oпштине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Ђузо Хајрудин је дао примједбе на План 

експропријације, број: 03-473-2-15/14 од 

29.07.2014.године које се односе на неусклађеност 

између земљишно-књижног и фактичког стања. 

С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања на непокретности, о примједбама ће се, 

уз присуство странака, расправити у поступку 

експропријације. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

 

 

4................................................................................................. 

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-10/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Ђузо Хедије, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Ђузо Хедије из 

Рудог на План експропријације земљишта за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности 

са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Oпштине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Ђузо Хедија је дала примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-16/14 од 

29.07.2014.године, које се односе на експропријацију 

преосталог дијела непокретности. 

С обзиром да је чланом 11. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се на захтјев 

власника експроприсати и преостали дио непокретности 

ако се при експропријацији једног дијела непокретности 

утврди да власник нема привредног интереса да користи 

преостали дио, односно ако је усљед тога на преосталом 

дијелу онемогућена или битно погоршана његова 

дотадашња егзистенција или му је онемогућено 

нормално коришћење преосталог дијела непокретности, 

о примједбама које се односе на примјену члана 11. 

Закона о експропријацији ће се расправити у поступку 

експропријације, а службено лице које води поступак 

дужно је да упозори власника да може поднијети захтјев 

за експропријацију преосталих непокретности. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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5.................................................................................................   

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-1/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Јагличић Ристе и 

других, обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Јагличић Ристе и 

других из Рудог на План експропријације 

земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у 

супротности са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Oпштине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Јагличић Ристо и други је дао примједбе број: 

03-473-2-1/14 на План експропријације дана 

22.07.2014.године, које се односе на неусклађеност 

између земљишно-књижног и фактичког стања. 

С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања на непокретности, о примједбама ће се, 

уз присуство странака, расправити у поступку 

експропријације. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

 

 

6................................................................................................. 

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-11/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Кустура Самира, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Кустура Самира из 

Сарајева, на План експропријације земљишта за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности 

са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Oпштине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Кустура Самир је дао примједбе на План 

експропријације, број: 03-473-2-20/14 од 

30.07.2014.године, које се односе на неусклађеност 

између земљишно-књижног и фактичког стања. 

С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања на непокретности, о примједбама ће се, 

уз присуство странака, расправити у поступку 

експропријације. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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7.................................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-3/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Радосављевић Јелене, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Радосављевић Јелене 

из Рудог на План експропријације земљишта за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности 

са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Oпштине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Радосављевић Јелена је дала примједбе на План 

експропријације, број: 03-473-2-3/14 од 

22.07.2014.године, које се односе на експропријацију 

преосталог дијела непокретности. 

С обзиром да је чланом 11. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се на захтјев 

власника експроприсати и преостали дио непокретности 

ако се при експропријацији једног дијела непокретности 

утврди да власник нема привредног интереса да користи 

преостали дио, односно ако је усљед тога на преосталом 

дијелу онемогућена или битно погоршана његова 

дотадашња егзистенција или му је онемогућено 

нормално коришћење преосталог дијела непокретности, 

о примједбама које се односе на примјену члана 11. 

Закона о експропријацији ће се расправити у поступку 

експропријације, а службено лице које води поступак 

дужно је да упозори власника да може поднијети захтјев 

за експропријацију преосталих непокретности. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

8................................................................................................. 

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-6/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Рађен Мана, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Рађен Мана из Рудог 

на План експропријације земљишта за изградњу 

ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности са 

Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Oпштине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Рађен Мане је дао примједбе на План 

експропријације, број: 03-473-2-12/14 од 

28.07.2014.године, које се односе на неусклађеност 

између земљишно-књижног и фактичког стања. 

С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања на непокретности, о примједбама ће , уз 

присуство странака, расправити у поступку 

експропријације. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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9.................................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-9/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Станић Мића, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Станић Мића из 

Рудог на План експропријације земљишта за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности 

са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Oпштине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Станић Мићо је дао примједбе на План 

експропријације, број: 03-473-2-19/14 од 30.07.2014. 

године, које се односе на неусклађеност између 

земљишно-књижног и фактичког стања. 

С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања на непокретности, о примједбама ће се, 

уз присуство странака, расправити у поступку 

експропријације. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

 

 

 

10...............................................................................................   

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-4/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Тодоровић Петра, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Тодоровић Петра из 

Рудог на План експропријације земљишта за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности 

са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Тодоровић Петар је дао примједбе на План 

експропријације, број. 03-2/1-473-2-6/14 од 

25.07.2014.године, које се односе на неусклађеност 

између земљишно-књижног и фактичког стања.  

С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања на непокретности, о примједбама ће се, 

уз присуство странака, расправити у поступку 

експропријације. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење и 

инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-2/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Топаловић Николе, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Топаловић Николе 

из Рудог на План експропријације земљишта за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности 

са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Топаловић Никола је дао примједбе на План 

експропријације, број: 03-473-2-2/14 од 

22.07.2014.године, које се односе на експропријацију 

преосталог дијела непокретности. 

С обзиром да је чланом 11. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се на захтјев 

власника експроприсати и преостали дио непокретности 

ако се при експропријацији једног дијела непокретности 

утврди да власник нема привредног интереса да користи 

преостали дио, односно ако је усљед тога на преосталом 

дијелу онемогућена или битно погоршана његoва 

дотадашња егзистенција или му је онемогућено 

нормално коришћење преосталог дијела непокретности, 

о примједбама које се односе на примјену члана 11. 

Закона о експроприајцији ће се расправити у поступку 

експропријације, а службено лице које води поступак 

дужно је да упозори власника да може поднијети захтјев 

за експропријацију преосталих непокретности. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

12...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-7/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Хрват Аише, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Хрват Аише из 

Рудог на План експропријације земљишта за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности 

са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Хрват Аиша је дала примједбе на План 

експропријације, број: 03-473-2-13/14 од 

29.07.2014.године, које се односе на установљену 

служност, изградњу сабирног шахта, те експропријацију 

преосталог дијела непокретности. 

С обзиром да је чланом 11. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се на захтјев 

власника експроприсати и преостали дио непокретности 

ако се при експропријацији једног дијела непокретности 

утврди да власник нема привредног интереса да користи 

преостали дио, односно ако је усљед тога на преосталом 

дијелу онемогућена или битно погоршана његова 

дотадашња егзистенција или му је онемогућено 

нормално коришћење преосталог дијела непокретности, 

о примједбама које се односе на примјену члана 11. 

Закона о експроприајцији ће се расправити у поступку 

експропријације, а службено лице које води поступак 

дужно је да упозори власника да може поднијети захтјев 

за експропријацију преосталих непокретности. Остале 

примједбе нису везане за План експропријације. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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13...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-12/14 

Датум: 18.08.2014.год. 

 

Начелник oпштине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта Шимшић Мирјане, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе Шимшић Мирјане из 

Рудог на План експропријације земљишта за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“, јер су у супротности 

са Просторним планом. 

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику oпштине Рудо“. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво је сачинило План 

експропријације земљишта за изградњу ХЕ „Мрсово 1“ 

на ријеци Лим, oпштина Рудо. 

План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. 

године до 01.08.2014. године. 

Шимшић Мирјана је дала примједбе на План 

експропријације, број. 03-473-2-27/14  које се односе на 

неусклађеност између земљишно-књижног и фактичког 

стања. 

С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06, 37/07 и 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања на непокретности, о примједбама ће се, 

уз присуство странака, расправити у поступку 

експропријације. 

Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом oпштине Рудо одлучено је 

да се не прихвате. 

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

 

 

14...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-13/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

 

Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта ЂУЗО ХАЛИЛА, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе ЂУЗО ХАЛИЛА из 

Сарајева, Хумска број 231, јер су у супротности 

са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 ЂУЗО ХАЛИЛ је дао примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-17/14 од 30.07.2014.год 

које се односе на неусклађеност између земљишно-

књижног и фактичког стања и скица теренских радова на 

предметним парцелама, односно на разлике између 

Плана експропријације и фактичког стања на терену у 

погледу парцеле означене као к.ч. бр. 934.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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15...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-14/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

 

 Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта ЈАГЛИЧИЋ 

СЛОБОДАНА и ЛЕНЕ, обухваћеног Планом 

експропријације за потребе изградње ХЕ „Мрсово 1“, на 

основу члана 17. став 5. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06, 

37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе ЈАГЛИЧИЋ 

СЛОБОДАНА и ЛЕНЕ из Рудог, Мрсово, јер су 

у супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 ЈАГЛИЧИЋ СЛОБОДАН и ЛЕНА су дали 

примједбе на План експропријације број:03-473-2-25/14 

од 31.07.2014.год. које се односе на неусклађеност 

између земљишно-књижног и фактичког стања, односно 

на разлике између Плана експропријације и сумарног 

прегледа парцела старог и новог премјера за КО 

Соколовићи.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

Против овог обавјештења није дозвољена жалба. 

  

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

16...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-15/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

 

 Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта КАЛТАК МАХМУТА, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе КАЛТАК 

МАХМУТА из Прибоја, ул. Расима Софтића 

број 4., јер су у супротности са Просторним 

планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 КАЛТАК МАХМУТ је дао примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-26/14 које се односе на 

неусклађеност између земљишно-књижног и фактичког 

стања, односно на разлике између Плана експропријације 

и фактичког стања на терену у погледу парцеле означене 

као к.ч. бр. 1415/1.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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17............................................................................................... 

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-16/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

  

Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта КУКА АСИМА, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе КУКА АСИМА из 

Хаџића, ул. Игманска број 99,  јер су у 

супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 КУКА АСИМ је дао примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-22/14 од 31.07.2014.год. 

које се односе на неусклађеност између земљишно-

књижног и фактичког стања, односно на разлике између 

Плана експропријације и фактичког стања на терену.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

 

 

18...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-17/14 

Датум: 20.08.2014.год.  

 

Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта КУКА ЗИЈАДА, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе КУКА ЗИЈАДА из 

Хаџића, ул. Игманска број 99, јер су у 

супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 КУКА ЗИЈАД је дао примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-24/14 од 31.07.2014.год. 

које се односе на неусклађеност између земљишно-

књижног и фактичког стања, односно на разлике између 

Плана експропријације и фактичког стања на терену.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени Гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се 

као претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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19............................................................................................... 

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-18/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

 

  Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта МАКЉЕНОВИЋ 

МИЛЕНКА, обухваћеног Планом експропријације за 

потребе изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. 

став 5. Закона о експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје 

следеће 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе МАКЉЕНОВИЋ 

МИЛЕНКА из Рудог, ул. Проте Славка број 1, 

јер су у супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 МАКЉЕНОВИЋ МИЛЕНКО је дао примједбе на 

План експропријације број:03-473-2-18/14 од 

30.07.2014.год. које се односе на неусклађеност између 

земљишно-књижног и фактичког стања, односно на 

разлике између Плана експропријације и фактичког 

стања на терену у погледу парцеле означене као к.ч. бр. 

1472 уписане у Посједовни лист број 828 КО Косовићи.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

20...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-19/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

 

 Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта МИТРОВИЋ ЂОРЂА, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе МИТРОВИЋ 

ЂОРЂА из Рудог, улица Вожда Карађорђа 

Петровића број 8, јер су у супротности са 

Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 МИТРОВИЋ ЂОРЂЕ је дао примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-5/14 од 24.07.2014.год. 

које се односе на неусклађеност између земљишно-

књижног и фактичког стања, односно на разлике између 

Плана експропријације и фактичког стања на терену.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 



 

 

            „Службени гласник  општине Рудо”  број   9/14                   21.август 2014.   
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21...................................................................................... ......... 

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-20/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

 

 Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта МИЋОВИЋ БОЈАНЕ, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе МИЋОВИЋ 

БОЈАНЕ из Рудог, адреса: Обрвена број 51,  јер 

су у супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 МИЋОВИЋ БОЈАНА је дала примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-21 од 30.07.2014.год. које 

се односе на неусклађеност између земљишно-књижног и 

фактичког стања, односно на разлике између Плана 

експропријације и фактичког стања на терену. 

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени Гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се 

као претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

 

 

22............................................................................................... 

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-21/14 

Датум: 20.08.2014.год.  

 

Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта МИЋОВИЋ БОЈАНЕ, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе МИЋОВИЋ 

БОЈАНЕ из Рудог, адреса: Обрвена број 51,  јер 

су у супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 МИЋОВИЋ БОЈАНА је дала примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-29/14  које се односе на 

неусклађеност између земљишно-књижног и фактичког 

стања, односно на разлике између Плана експропријације 

и фактичког стања на терену. 

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

 

 



 

 

            „Службени гласник  општине Рудо”  број   9/14                   21.август 2014.   
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23...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник-  

Број: 02-473-3-22/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

 

 Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта ПАПОЊАК 

ДРАГАНА, обухваћеног Планом експропријације за 

потребе изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. 

став 5. Закона о експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје 

следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе ПАПОЊАК 

ДРАГАНА из Рудог, улица 12. јули број 6,  јер су 

у супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 ПАПОЊАК ДРАГАН је дао примједбе на План 

експропријације које се односе на неусклађеност између 

земљишно-књижног и фактичког стања, односно на 

разлике између Плана експропријације, фактичког стања 

на терену у погледу парцеле означене као к.ч. бр. 1473 

уписане у Посједовни лист. бр. 270 КО Рудо.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

24...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-23/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

 

 Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта ПОЛИМАЦ АСИМА, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе ПОЛИМАЦ 

АСИМА из Рудог, Полимље бб, јер су у 

супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 ПОЛИМАЦ АСИМ је дао примједбе на План 

експропријације, број: 03-473-2-28/14 које се односе на 

неусклађеност између земљишно-књижног и фактичког 

стања, односно на разлике између Плана експропријације 

и фактичког стања на терену у погледу парцеле означене 

као к.ч. бр. 1508/1 КО Рудо.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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25............................................................................................... 

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-24/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

 

 Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта РАЂЕН (БРАНКА) 

РАДЕНКА, обухваћеног Планом експропријације за 

потребе изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. 

став 5. Закона о експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје 

следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе РАЂЕН (БРАНКА) 

РАДЕНКА из Рудог, Мрсово број 17, јер су у 

супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 РАЂЕН (БРАНКА) РАДЕНКО је дао примједбе 

на План експропријације број: 03-473-2-9/14 од 

28.07.2014.год. које се односе на неусклађеност између 

земљишно-књижног и фактичког стања, односно на 

разлике између Плана експропријације и фактичког 

стања на терену.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

27...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-26/14 

Датум: 20.08.2014.год. 

 

 Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта РАЂЕН МИЛОЈКА, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе РАЂЕН МИЛОЈКА 

из Мрсова, општина Рудо јер су у супротности са 

Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 РАЂЕН МИЛОЈКО је дао примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-24/14 од 31.07.2014.год. 

које се односе на неусклађеност између земљишно-

књижног и фактичког стања, односно на разлике између 

Плана експропријације и фактичког стања на терену.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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28...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-27/14 

Датум: 20.08.2014.год.  

 

Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта РИСТОВИЋ ПАВЛA, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе РИСТОВИЋ 

ПАВЛА из Мрсова, општина Рудо јер су у 

супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 РИСТОВИЋ ПАВЛЕ је дао примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-11/14 од 28.07.2014.год. 

које се односе на експропријацију преосталог дијела 

непокретности.  

 С обзиром да је чланом 11. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се на захтјев 

власника експроприсати и преостали дио непокретности 

ако се при експропријацији једног дијела непокретности 

утврди да власник нема привредног интереса да користи 

преостали дио, односно ако је усљед тога на преосталом 

дијелу онемогућена или битно погоршана његова 

дотадашња егзистенција или му је онемогућено 

нормално коришћење преосталог дијела непокретности.  

 О примједбама које се односе на примјену члана 

11. Закона о експропријацији ће се расправити у 

поступку експропријације, а службено лице које води 

поступак дужно је да упозори власника да може 

поднијети захтјев за експропријацију преосталих 

непокретности.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

29...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-28/14 

Датум: 20.08.2014.год.  

 

Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта СТАНИЋ ЧЕДОМИРА, 

обухваћеног Планом експропријације за потребе 

изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. став 5. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје следеће 

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе СТАНИЋ 

ЧЕДОМИРА из Обрвене, општина Рудо,  јер су у 

супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 СТАНИЋ ЧЕДОМИР је дао примједбе на План 

експропријације број: 03-473-2-7/14 од 25.07.2014.год. 

које се односе на неусклађеност између земљишно-

књижног и фактичког стања, односно на разлике између 

Плана експропријације и фактичког стања на терену.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно 

уређење и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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30...............................................................................................  

Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-29/14 

Датум: 20.08.2014.год.  

 

             Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта СТАНЧИЋ РАДА и 

МИЛАНА, обухваћеног Планом експропријације за 

потребе изградње ХЕ „Мрсово 1“, на основу члана 17. 

став 5. Закона о експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“  број 112/06, 37/07, 110/08) даје 

следеће 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

1. Не прихватају се примједбе СТАНЧИЋ РАДА и 

МИЛАНА из Обрвене, општина Рудо,  јер су у 

супротности са Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 СТАНЧИЋ РАДЕ и МИЛАН су дали примједбе 

на План експропријације број: 03-473-2-10/14 од 

28.07.2014.год. које се односе на неусклађеност између 

земљишно-књижног и фактичког стања, односно на 

разлике између Плана експропријације и фактичког 

стања на терену.  

 С обзиром да је чланом 28. став 3. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се као 

претходно питање расправити право власништва, ако 

постоји неслагање између земљишно-књижног и 

фактичког стања непокретности, о примједбама ће се, у 

присуству странака, расправити у поступку 

експропријације. Фактичко стање непокретности се 

такође утврђује у поступку експропријације, те ће и о 

тим примједбама бити рјешавано у току поступка.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

 

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

 

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

26............................................................................................... 

Република  Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-473-3-25/14 

Датум: 20.08.2014.год.  

 

Начелник општине Рудо одлучујући по 

примједбама власника земљишта РАЂЕН 

(ДРАГОСЛАВА) ДРАГОМИРA, обухваћеног Планом 

експропријације за потребе изградње ХЕ „Мрсово 1“, на 

основу члана 17. став 5. Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06, 

37/07, 110/08) даје следеће 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

1. Не прихватају се примједбе РАЂЕН 

(ДРАГОСЛАВА) ДРАГОМИРA из Бечмена, 

Сурчин, Србија, јер су у супротности са 

Просторним планом.  

2. Ово обавјештење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правобранилаштво Републике Српске је 

сачинило План експропријације непокретности за 

изградњу ХЕ „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо. 

 План је био изложен на јавни увид у 

просторијама Општине Рудо у периоду од 18.07.2014. до 

01.08.2014. године. 

 РАЂЕН (ДРАГОСЛАВА) ДРАГОМИР је дао 

примједбе на План експропријације број: 03-473-2-4/14 

од 24.07.2014.год. које се односе на експропријацију 

преосталог дијела непокретности.  

 С обзиром да је чланом 11. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике Српске“  

број 112/06, 37/07, 110/08) прописано да ће се на захтјев 

власника експроприсати и преостали дио непокретности 

ако се при експропријацији једног дијела непокретности 

утврди да власник нема привредног интереса да користи 

преостали дио, односно ако је усљед тога на преосталом 

дијелу онемогућена или битно погоршана његова 

дотадашња егзистенција или му је онемогућено 

нормално коришћење преосталог дијела непокретности.  

 О примједбама које се односе на примјену члана 

11. Закона о експропријацији ће се расправити у 

поступку експропријације, а службено лице које води 

поступак дужно је да упозори власника да може 

поднијети захтјев за експропријацију преосталих 

непокретности.  

 Како стављене примједбе нису у вези са Планом 

експропријације, односно Просторним планом Републике 

Српске и Просторним планом општине Рудо, одлучено је 

да се не прихвате.  

Против овог обавјештења није дозвољена жалба.  

Достављено:       

1. Именованом; 

2. Одјељењу за привреду, финансије,просторно уређење 

и инспекцијске послове;                

3. Копија у спис                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 



 

 

            „Службени гласник  општине Рудо”  број   9/14                   21.август 2014.   
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