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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година IX Рудо, 25. фебруар  2015. године Број 2 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
1.................................................................................................  

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 73. став 2. 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број 40/13), члана 18. став 2 

Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта („Службени гласник 

Републике Српске“, број 34/14) и члана  34. Статута 

општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“, број 5/13 и 3/14), Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној 24.02.2015.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о висини накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се утврђује висина накнаде за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта, а на 

основу просјечно остварених трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта остварених у претходној години, 

водећи рачуна о зони градског грађевинског земљишта у 

којој се објекат за који се накнада израчунава гради. 

 

Члан 2. 

 Висина накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта износи: 

1) За IV зону градског грађевинског 

земљишта........................................15,00 КМ/м
2
 

2) За V зону градског грађевинског 

земљишта.........................................10,00 КМ/м
2
 

3) За VI зону градског грађевинског 

земљишта...........................................5,00 КМ/м
2
 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-10/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

 

  Велибор Ћировић  

 

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

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/08 и 98/13), члана 2. Закона о 

безбједности саобраћаја на путевима  Републике Српске 

(„Службени власник Републике Српске“, број 63/11), и 

члана 34. Статута општине Рудо-пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13 и 3/14), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

24.02.2015. године, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о допуни одлуке о безбједности саобраћаја на 

територији општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 У одлуци о безбједности саобраћаја на 

територији општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 1/13, 7/14 и 10/14), у члану 19. став 1. иза 

алинеје 19. додаје се нова алинеја 20. која гласи: 

 „-  на путу Старо Рудо-Златари-Стргачи.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-11/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

      

3.................................................................................................                                                                                         

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34. Статута 

Општине Рудо(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 

5/13 и 3/14), Скупштина Општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 24.02.2015. године д о н о с и: 

 

 

ОДЛУКУ 

о укидању статуса јавног добра у општој употреби 
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Члан  1. 

Утврђује се да је изгубило статус  јавног добра у 

општој употреби земљиште означено као: 

- к.ч. број 2629/4, Жељезничка пруга, неплодно 

земљиште у површини од 15420 м
2
, 

- к.ч. број 2629/5, Жељезничка пруга неплодно 

земљиште у површини од 750 м
2
,  

- к.ч. број 2629/7, Жељезничка пруга, неплодно 

земљиште у површини 29354 м
2
,  

све уписане у посједовни лист број 545 к.о. Соколовићи, 

са 1/1 дијела на општину Рудо и  у зк. ул. бр. 87 к.о. 

Соколовићи као јавно добро у општој употреби. 

 

Статус јавног добра укида се у циљу спровођења 

Одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег 

интереса изградње и коришћења Хидроелектране 

„Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо („Службени 

гласник Републике Српске“ број:83/14). 

 

Члан 2. 

У свим јавним евиденцијама код Републичке 

управе за геодетске и имовинско правне послове брисаће 

се статус јавног добра у општој употреби на 

некретнинама из тачке 1. Одлуке, и уписати право 

својине општине Рудо са дијелом 1/1. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-12/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

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

На основу члана 348. став 1. и став 6. Закона о 

стварним правима („Службени гласник  Републике 

Српске“ број: 124/08, 58/09 и 95/11), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34. 

Статута Општине Рудо, Скупштина Општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 24.02.2015. године д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о преносу права својине на  непокретностима са 

општине Рудо на Републику  Српску 

 

 

Члан 1.  

 Преноси се право својине са општине Рудо на 

Републике Српску, на непокретностима означенем као: 

- к.ч. број 2629/4, Жељезничка пруга, неплодно 

земљиште у површини од 15420 м
2
, 

- к.ч. број 2629/5, Жељезничка пруга неплодно 

земљиште у површини од 750 м
2
,  

- к.ч. број 2629/7, Жељезничка пруга, неплодно 

земљиште у површини 29354 м
2
,  

све уписане у посједовни лист број 545 к.о. Соколовићи, 

Општина Рудо са 1/1 дијела,  

и  у зк. ул. бр. 87 к.о. Соколовићи са 1/1 дијела. 

Члан 2. 

За непокретности из члана 1. ове одлуке утврђен 

је општи интерес за изградњу и коришћење 

Хидроелектране „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина 

Рудо Одлуком о утврђивању општег интереса број: 04/1-

012-2-2028/14 од 10.9.2014. године („Службени гласник 

Републике Српске“ број:  83/14). 

 

Члан 3.  

 Непокретности из члана 1. ове одлуке преносе се 

уз накнаду  у износу од 17.383,75 

(седамнаестхиљадатристоосамдесеттри и 75/100) КМ. 

 У складу са чланом 7. Уговора о концесији  за 

изградњу и коришћење хидроелектране Мрсово на 

ријеци Лиму, општина Рудо, закљученог између: 

Републике Српске-Владе Републике Српске, 

Министарства индустрије енергетике и рударства и 

„COMSAR ENERGY TRADING“ д.о.о. Бања Лука  број: 

05.5/312-848/12 од 29.11.2012. године, накнаду ће 

исплатити концесионар „COMSAR ENERGY HIDRO“ 

д.о.о. Бања Лука,  у року од 30 дана по правоснажности 

одлуке.   

Накнада из става 1. овог члана има се исплатити 

на рачун буџета општине Рудо број: 56200600002923-65 

отворен код НЛБ Развојне банке.  

  

Члан 4. 

По правоснажности ове одлуке и уплате накнаде 

из претходног члана извршиће се укњижба и пренос 

права својине код надлежних органа за вођење јавних 

евиденција о некретнинама са општине Рудо на 

Републику Српску са констатацијом и уписом  Уговора о 

концесији у „В“ улошку. 

 

Члан 5. 

За провођење ове одлуке задужује се 

Правобранилаштво Републике Српске-Сједиште 

замјеника у Фочи, Начелник општине Рудо и Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење  и 

инспекцијске послове Рудо. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-13/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

5.................................................................................................  

 На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14), Споразума између Скупштине 

општине, Начелника општине и невладиних 

непрофитних организација општине Рудо – АНЕКС II, 

Поглавље V („Службени гласник општине Рудо“број 

5/14), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 24.02.2015. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

о финансирању пројеката Удружења грађана 

 из буџета општине Рудо за 2015. годину 

 

Члан 1. 

 Из средстава буџета општине Рудо за 

2015.годину – буџетска ставка 4152 „Грантови у земљи“, 

финансираће се пројекти следећих  удружења: 

 

1. Удружење пензионера...........................10.000,00 КМ 

2. Удружење родитеља са 4 и више дјеце  2.000,00 КМ 

3. СРД „Језеро“ Рудо....................................  2.500,00 КМ 

4. СКПД „Просвјета“...................................1.800,00 КМ 

5. Савјет младих Рудо.................................3.000,00 КМ 

6. Удружење узгајивача малине  

 „Малина“ Рудо........................................ 2.000,00 КМ 

7. Удружење „Нада“ Рудо 

-редовна дјелатност................................ 6.700,00 КМ 

8. Рафтинг клуб „Валине“ .......................... 3.000,00 КМ 

9. ЦОД „Луна“-дјечја играоница„Невен“ 17.000,00 КМ 

10.Удружење пчелара „Медовина“ Рудо..... 1.500,00 КМ 

11.Удружење логораша Вишеград.................500,00 КМ 

                    

  УКУПНО:                           50.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник 

општине и Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове. 

 

Члан 3. 

Удружења из члана 1. ове одлуке дужна су 

достављати извјештаје о утрошку дозначених средстава 

Одјељењу за привреду и финансије просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-14/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 24.02.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о утрошку средстава из 

буџета општине Рудо одобрених удружењима грађана 

у 2014. години  

 

 

 

 

Члан  1. 

Усваја се  Информација о утрошку средстава из 

буџета општине Рудо одобрених удружењима грађана у 

2014. години. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-21/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

7.................................................................................................  

       На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 24.02.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стипендирању студената 

у школској  2014/2015. години 

 

 

Члан  1. 

Усваја се  Информација о стипендирању 

студената у школској  2014/2015. години. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-22/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 24.02.2015. године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду сталних и повремених 

радних тијела Скупштине општине Рудо у 2014. 

години 

 

 

Члан  1. 

Усваја се  Информација о раду сталних и 

повремених радних тијела Скупштине општине Рудо у 

2014. години. 
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Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-23/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

9...............................................................................................  

       На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 24.02.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на План уписа ученика у први 

разред у школској 2015/2016. години у 

Средњошколском центру Рудо 

 

 

Члан  1. 

Даје се сагласност на План уписа ученика у први 

разред у школској 2015/2016. години у Средњошколском 

центру Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-611-2/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

               На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 24.02.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Савјета 

 мјесних заједница за 2014. годину 

 

 

Члан  1. 

Усваја се  Извјештај о раду Савјета мјесних 

заједница за 2014. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-24/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

11...............................................................................................                           

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 24.02.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду инспекцијских 

служби у 2014. години 

 

 

Члан  1. 

Усваја се  Информација о раду инспекцијских 

служби у 2014. години. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-25/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 24.02.2015. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу Плана 

капиталних инвестиција 

 за 2014. годину 

 

 

Члан  1. 

Усваја се  Извјештај о извршењу Плана 

капиталних инвестиција за 2014. годину. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-26/15                                                                

Датум:24. Фебруар  2015. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1...............................................................................................                                                                                         

На основу члана 49.  Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13- 

пречишћени текст и 3/14) и члана 3. Одлуке о давању у 

закуп пољопривредног земљишта у својини општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 3/13) 

Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о начину додјеле у закуп пољопривредног земљишта 

 у својини општине Рудо  

 

Члан 1. 

Овим правилником регулише се начин , услови и 

поступак давања у закуп  пољопривредног земљишта у 

својини општине Рудо ( у даљем тексту Општина) ради 

обављања пољопривредне производње. 

 

Члан 2. 

Пољопривредно земљиште у својини Општине  

даје се у закуп путем јавног огласа прибављањем 

писаних понуда.  

Изузетно , пољопривредно земљиште у својини 

Општине , ако није додјељено у закуп на основу 

предходно спроведеног јавног огласа за прибављање 

писаних понуда , додјељује се путем јавног огласа за 

усмено јавно надметање. 

 

Члан 3. 

Пољопривредно земљиште, односно катастарске 

парцеле које се дају у  закуп биће наведене у јавном 

огласу. 

Члан 4. 

 Пољопривредно земљиште у својини Општине 

даје се у закуп искључиво ради обављања ратарске, 

сточарске, повртарске, воћарске  и органске производње. 

 

Члан 5. 

Пољопривредно земљиште даје се у закуп на 

период: 

- 10 година за производњу садног материјала и 

органског биља; 

- 5 година за ратарску и повртарску производњу; 

- 1 година за ливаде и пашњак. 

 

Члан 6. 

             Максимална површина пољопривредног 

земљишта, која се може дати у закуп ,за правна лица и  

предузетнике износи 10 ха, а за физичка лица 7  ха. 

 

Члан 7. 

Годишња цијена закупнине за пољопривредно 

земљиште по културама је: 

- оранице.................... 150 КМ/ха 

- ливаде  

а) I,II,III класе............. 80 KM/хa; 

б) IV,V класа................50 KM/хa; 

в) VI,VII, VIII класа....20 KM/хa 

 

 

 

 - пашњаци ...................30 КМ/ха. 

Напријед наведене цијене по културама су 

почетне цијене. 

 

Члан 8. 

Запуштено пољопривредно земљиште прве  

године даје се у закуп без накнаде, а изабрани 

пољопривредни произвођач је дужан у том периоду да то 

земљиште приведе култури и стави га у функцију 

пољопривредне производње. 

 

Члан 9. 

За додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Општине,  могу се пријавити привредна друштва 

регистрована за обављање пољопривредне дјелатности, 

предузетници регистровани за обављање пољопривредне 

дјелатности и физичка лица која се баве 

пољопривредном производњом, уколико испуњавају 

следеће опште услове: 

- да су уписани у Регистар пољопривредних 

газдинстава као носиоци; 

- имају пребивалиште, односно сједиште на 

подручју општине , односно пословну јединицу 

најмање годину дана  прије подношења понуде, 

односно пријаве за закуп. 

 

Члан 10. 

Привредна друштва, предузетници морају 

испуњавати  следеће посебне услове: 

 

а) уколико  се баве производњом или прерадом  

ратарских и воћарских пољопривредних производа 

или узгојем љековитог и ароматичног биља  

потребно је да посједују објекте за смјештај и 

прераду пољопривредних производа;    

 

б)   уколико се баве сточарском производњом да  

посједују: 

- минимални број грла: музне краве -15 грла, или 

товна јунад – 20 грла,  или товне свиње 50 грла, 

или овце – 100 грла 

- адекватни објекти за смјештај и држање 

животиња 

 

Физичка лица морају испуњавати следеће посебне 

услове: 

 

а) уколико се баве ратарском или  воћарском 

производњом  

- властито пољопривредно земљиште или земљиште 

под закупом минималне површине 0,3 ха; 

- објекте за смјештај готових производа; 

б) уколико се баве сточарском производњом да 

посједују: 

- властито пољопривредно земљиште или земљиште 

под закупом минималне површине 0,3 ха; 

- минимални број грла: одрасла говеда -2грла, или 

товна јунад – 5 грла, или приплодне свиње – 5 грла 

или товне свиње 10 грла, или овце – 30 грла; 
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- адекватни објекти за смјештај и држање 

животиња. 

 

ц) уколико се бави повртларском производњом:  

       -  минимална површина која се планира садити или 

засијати 0,2 ха; 

       -  објекте за смјештај произведеног поврћа. 

 

Члан 11. 

             Пољоривредно земљиште  се додјељује понуђачу 

који је понудио већу цијену, а исуњава опште и посебне 

услове овог правилника. 

 

Члан 12. 

 Привредна друштва и предузетници имају 

предност при додјели пољопривредног земљишта у 

односу на физичка лица уколико конкуришу за исту 

катастарску честицу и испуњавају опште и посебне 

услове, а понуде исту цијену закупа. 

 

Члан 13. 

Уколико два или више понуђача (физичка лица) 

понуде исту цијену  предност ће имати:  

- породице погинулих  и ратних војних инвалида  I 

и II категорије,  

- носиоц  пољопривредног газдинства млађе доби. 

 

Члан 14 

             На објављени јавни оглас за давање 

пољопривредног земљишта у закуп писмене понуде као и 

пријаве за усмено јавно надметање, се подносе 

непосредно или путем поште у затвореној коверти са 

назначеним именом понуђача. 

 Уз писмену понуду као и за пријаву за усмено 

јавно надметање прилаже се документација прописана 

јавним огласом. 

 Рок за подношење писмене понуде, односно 

пријаве  на објављени јавни оглас је 8  дана од дана 

објављивања јавног огласа. 

 Поступак давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Општине путем писмених понуда, 

односно пријава за усмено јавно надметање може се 

спровести ако је достављено само једна благовремена и 

потпуна писмена понуда, односно благовремена и 

потпуна пријава за усмено јавно надметање. 

 Ако се на јавни оглас  путем писмених понуда не 

јави ни један понуђач, пољопривредно земљиште ће се 

додјељивати путем прикупљања пријава за усмено јавно 

надметанје, с тим да се почетна цијена умањује за 30%. 

 Уколико  усмено јавно надметање не успије, 

закуп пољопривредног земљишта ће се регулисати 

директном погодбом. 

 

Члан 15. 

 Комисија коју именује Начелник општине отвара 

писмене понуде и утврђује да ли су благовремене, 

потпуне и  испуњавају ли услове прописане јавним 

огласом. 

 Комисија може, прије избора најповољнијег 

понуђача, тражити стручно мишљење из одговарајућих 

области, вршити контролу и провјеру достављених 

доказа понуђача. 

Члан 16. 

 Предсједник комисије у поступку одржавања 

усменог јавног надметања упознаје учеснике са начином 

јавног надметања и позива их да стављају понуде 

(цијене)  на предметне катастарске честице. 

 

Члан 17. 

 Јавно надметање траје све док се стављају веће 

понуде. 

 Јавно надметање се закључује ако и послије 

другог позива није у року од једне минуте стављена већа 

понуда. 

 Прије закључења јавног надметања, предсједник 

Комисије још једном понавља последњу понуду, а затим 

објављује да је јавно надметање закључено. 

 Након закључења јавног надметања, Комисија 

одмах утврђује и јавно објављује која је понуда као 

најповољнија прихваћена. 

 

Члан 18. 

 Ако је поднесена само једна пријава на усмено 

јавно надметање такву пријаву уколико је благовремена, 

потпуна и испуњава опште и посебне услове прописане 

јавним огласом Комисија оцјењује као најповољнију, а 

износ закупнине утврђује на основу непосредне погодбе 

али не по нижој цијени од почетне годишње цијене 

закупа пољопривредног земљишта прописане овим 

правилником. 

 

Члан 19. 

Уколико је пољопривредно земљиште дато у 

закуп путем усменог јавног надметања, годишња 

закупнина изабраним понуђачима се за прву годину 

закупа умањује за износ уплаћеног депозита. 

 Уколико  најповољнији понуђач из предходног 

става, одустане од закључења понуђеног уговора о 

закупу, губи право на враћање положеног депозита, а 

уговор ће се закључити са сљедећим најповољнијим 

понуђачем. 

Понуђачима  чије понуде нису прихваћене као 

најповољније, у поступку усменог јавног надметања   

врши се поврат депозита за закуп пољопривредног 

земљишта. 

 

Члан 20. 

 Комисија након завршеног поступка одабира 

најповољнијих понуђача утврђује листу најповољнијих 

понуда за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Општине и обавјештава све учеснике, односно 

Начелника општине о резулттима давања у закуп 

пољопривредног земљишта. 

 

Члан 21. 

 Понуђачи имају право приговора на поступак 

давања у закуп пољопривредног земљишта. Приговор се 

подноси Начелнику општине у року од 5 дана од дана 

пријема обавјештења из предходног члана. 

 Начелник општине у случају уложених 

приговора разматра исте и доноси коначну листу 

најповољнијих понуда и о томе обавјештава Комисију. 
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 Комисија на основу достављене листе Начелника 

општине обавјештава све понуђаче о коначним 

резултатима давања у закуп пољопривредног земљишта. 

 

Члан 22. 

 Прије закључења уговора изабрани понуђач је 

дужан уплатити једногодишњу закупнину, а остале 

годишње закупнине плаћа 30 дана унапријед  за наредну 

годину у пуном износу. 

 

Члан 23. 

   Међусобна права и обавезе између даваоца 

зељишта у закуп - Начелника општине,  и корисника 

пољопривредног земљишта биће регулисани уговором о 

закупу, који се потписује у року од 8 дана од дана 

објављивања коначне листе. 

 

Члан 24. 

 Ступањем на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о начину додјеле пољопривредног 

земљишта у својини општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број:4/13 и 4/14). 

 

Члан 25. 

 Овај правилник  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:02-022-8/15 

Датум:18.02.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 49. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 

пречишћени текст) Начелник општине,    д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ ЦКПД 

„Просвјети“ Рудо, за мјесец децембар 2014. године 

(организациони код 0 080 500), у износу од 63,00 КМ, са 

конта 412900 – Остали непоменути расходи (63,00 КМ) 

на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање (18,00 

КМ) и на конто 412319 – Расходи за канцеларијски 

материјал (45,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-35/14 

Датум:10.02.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

3...............................................................................................                                                                                         

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,  

д о н о с и 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава СШЦ 

„Рудо“ Рудо, за мјесец децембар 2014. године 

(организациони код 0 815 075), у износу од 140,00 КМ, са 

конта 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних услуга 

(140,00 КМ) на конто 412400 – Расходи за материјал за 

посебне намјене (140,00 КМ).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

Број:02-403-3-36/14 

Датум:10.02.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,  

д о н о с и 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец децембар 2014. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 7.100,00 КМ, 

са конта 411100 – Расходи за бруто плате (4.300,00 КМ) и 

са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених (2.800,00 КМ) на 

конто 414100 – Субвенције (7.100,00 КМ).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-37/14 

Датум:10.02.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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



 

 

              „Службени гласниk Скупштине општине Рудо”  број   2/15      25.02.2015.        Страна   
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САДРЖАЈ: 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РУДО                     

                                                                                                                                                                        страна 

1. Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта   1 
2. Одлука о допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине Рудо   1 

3. Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби      1 

4. Одлука о преносу права својине на непокретностима са општине Рудо на Републику Српску  2 

5. Одлука о финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Рудо за 2015.години 2 

6. Закључак о усвајању Информације о утрошку средстава из буџета општине Рудо одобрених  

удружењима грађана у 2014.години        3 

7. Закључак о усвајању Информације о стипендирању студената у 2014/2015 школској години  3 

8. Закључак о усвајању Информације о раду сталних  и повремених радних тијела  

Скупштине општине Рудо         3 

9. Закључак о давању сагласности на План уписа ученика у први разред у школској 

 2015/2016 години у Средњошколски центар Рудо       4 

10. Закључак о усвајању Извјештаја о раду савјета Мјесних заједница за 2014. годину   4  

11. Закључак о усвајању Информације о раду инспекцијских  служби у 2014. Години   4 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2014. Годину 4 

 

 
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

  

1. Правилник о начину додјеле у закуп пољопривредног земљишта  у својини општине Рудо  5  

2. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-ЈУ ЦКПД „Просбјета“ Рудо   7 

3. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-СШЦ  Рудо     7 

4.  Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-Општинска управа Рудо   7 

 

                     

 


