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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXII Рудо, 20. новембар  2018. године Број 11 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1....................................................................  
На основу члана 30.став (2) и 39. Закона о 

локалној самоуправи („ Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), члана 8а. Закона о удружењима и 

фондацијама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 52/01 и 42/05)  и члана 36. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 4/17 и 8/17) , Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 19.11.2018. године,  донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 

о критеријумима, условима и начину утврђивања 

статуса удружења од интереса за општину Рудо 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком,  утврђују се критеријуми, услови 

и начин утврђивања статуса удружења од интереса за 

општину Рудо.  

 

Члан 2. 

(1) Одлуку о утврђивању статуса удружења од 

интереса за општину Рудо (у даљем тексту: Општина), 

доноси Скупштина општине на приједлог комисије из 

члана 6. став (2) ове одлуке. 

(2) Удружење може стећи статус  удружења од 

интереса за Општину ако његово дјеловање превазилази 

интересе његових чланова и ако је намјењено 

задовољавању потреба локалне заједнице и то у следећим 

областима: социјалне заштите-помоћ сиромашним и 

социјално угроженим, заштите животне средине, 

учесника рата, породица заробљених и погинулих бораца 

и несталих цивила. 

 

Члан 3. 

(1) Јавни конкурс за утврђивање статуса 

удружења од интереса за Општину расписује Скупштина 

општине. Статус удружења од интереса за општину 

утврђује се најмање једном у 3 године. 

(2) Jавни конкурс за утврђивање статуса 

удружења од интереса за општину Рудо биће објављен  

на званичној интернет страници општине Рудо, ТВ Рудо 

и Огласној табли општине Рудо. 

(3) Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 

објављивања. 

 

Члан 4. 

Уз пријаву на јавни конкурс заинтересована 

удружења треба да доставе: 

- Доказ о регистрацији удружења (копија рјешења 

о упису у регистар удружења код надлежног 

суда), 

- Потврда о регистрацији удружења у пореској 

управи Републике Српске (ЈИБ) 

- Статут удружења, 

- Списак регистрованих чланова удружења, 

овјерен од стране овлаштеног лица удружења, 

- Програм рада удружења за текућу годину 

усвојен од стране овлаштеног органа удружења, 

- Извјештај о раду, са финансијским извјештајем и 

фотокопијом потврде о предаји финансијског 

извјештаја Агенцији за посредничке, 

информатичке и финансијске услуге (АПИФ), 

усвојен од стране овлаштеног органа удружења. 

- доказ о успјешно реализованим пројектима, 

- Доказ о намјенском утрошку додјељених  

средстава у протеклом периоду. 

 

Члан 5. 

Критеријуми за утврђивање статуса удружења од 

интереса за општину Рудо су: 

1. удружења која дјелују и остварују своје циљеве 

на подручју општине Рудо најмање 5 године 

прије доношења ове одлуке; 

2. удружења која окупљају већи број чланова и/или 

волонтера о којима воде уредну евиденцију и 

имају искуство у управљању пројектима; 

3. удружења која пројектима/програмима 

обухватају већи број корисника-грађана (дјеца, 

млади, старе особе, лица са инвалидитетом, 

борачка популација и сл.); 

4. удружења која дјелују на подручју општине 

дужи период и у континуитету доприносе 

заштити и квалитету живота угрожених 

категорија становништва; 

5. удружења која су успјешно реализовала већи 

број пројеката/програма у протеклом периоду и 

утицала на задовољавање потреба већег броја 

корисника а у којима је препознат значај за 

Општину; 

6. удружења која имају развијене партнерске 

односе са сродним удружењима и наступају 

заједно у имплементацији пројеката/програма и 
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која су чланови републичких и регионалних 

савеза и асоцијација; 

7. удружења која за свој рад и реализацију својих 

активности поред средстава из буџета Општине, 

обезбјеђују финансијска средства из других 

извора финансирања (министарстава,  донатора, 

спонзора, чланарина и сл); 

8.  удружења која редовно достављају годишње 

програме рада и извјештаје о раду, усвојене од 

стране овлаштеног органа удружења и 

извјештаје о намјенском трошењу додјељених 

средстава. 

 

Члан 6. 

(1) Поступак Јавног конкурса за утврђивање 

статуса удружења од интереса за Општину, спроводи 

Комисија за спровођење конкурса (у даљем тексту: 

Комисија)  која се састоји од 3 члана. 

(2) Комисију из претходног става именује 

Скупштина општине. 

 

Члан 7. 

(1) Пријаве на јавни конкурс подносе се на 

посебном обрасцу и  достављају се стручној служби 

Скупштине општине и начелника општине. 

(2) Непотпуне и неблаговремене пријаве на 

конкурс неће се разматрати. 

 

Члан 8. 

Комисија разматра пристигле пријаве, након 

спроведеног конкурса и сачињава ранг листу са 

приједлогом за утврђивање статуса удружења од 

интереса за Општину, коју доставља Скупштини 

општине. 

Скупштина општине на основу достављене ранг 

листе и приједлога доноси Одлуку о утврђивању статуса 

удружења од интереса за општину Рудо. 

 

Члан 9. 

Удружења којима се утврди статус удружења од 

интереса за општину Рудо могу остварити подршку 

Општине у суфинансирању активности, утврђених 

годишњим програмом рада у складу са могућностима 

буџета Општине и адекватну помоћ у обезбјеђењу других 

материјалних услова за рад и активности удружења. 

 

Члан 10. 

(1) Висина опредељених средстава за удружења 

са утврђеним статусом од интереса за општину Рудо 

утврђује се Буџетом. 

(2) Код утврђивања висине средстава, узимаће се 

у обзир програм рада и активности удружења за годину 

за коју се додјељују средства, као и претходно кориштена 

средства додијељена од стране Општине. 

 

Члан 11. 

(1) Удружењу престаје статус од интереса за Општину у 

следећим случајевима: 

а) по сопственом захтјеву 

б ) брисањем из судског регистра 

ц) одлуком Скупштине општине и то у следећим 

случајевима: 

- уколико удружење, након додјеле статуса 

удружења од интереса за Општину, не реализује 

активности и циљеве утврђене статутом, 

годишњим програмом рада удружења и не 

поднесе Скупштини општине благовремено и 

тачно извјештај о утрошеним средствима и 

годишњи извјештај о раду усвојен од стране 

овлаштеног органа удружења; 

- уколико се наруше критеријуми по основу којих 

је утврђен статус удружења од интереса за 

Општину. 

(2) Коначну одлуку о престанку статуса удружења од 

интереса за Општину,  доноси Скупштина општине, на 

приједлог Комисије. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику“општине Рудо. 

 

Број: 01-022-71/18  

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

2....................................................................  
На основу члана 7. Закона о комуналним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 4/12),члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута 

oпштине Рудо („Службени гласник oпштине Рудо “, 

брoj:4/17, 8/17), Скупштина општине Рудо , на сједници 

одржаној 19.11.2018. године,   д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о комуналним таксама 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним таксама („Службени 

гласник општине Рудо“ број:7/12) у члану 11.став 1. иза 

тачке 30. додаје се нова тачка 31.која гласи: 

„31. Удружења грађана ......................   20,00 КМ“ 

 

Досадашња тачка 31. постаје тачка 32. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине Рудо. 

 

Број:01-022-77/1  

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

3....................................................................  
На основу члана 39. став 2. тачка 30) Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске” бр.97/16), члана 45. и 45 б. Изборног закона 

Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12 и 

45/18), члана 36. став (2) тачка 31) и члана 60. став (3) 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр. 4/17 и 8/17) Скупштина општине Рудо, је 
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након разматрања иницијативе за опозив Начелника 

општине Рудо, нa сједници одржаној дана 19.11.2018. 

године донијела:  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка за опозив Начелника општине 

Рудо 

 

I 

Овом Одлуком покреће се поступак за опозив 

Начелника општине Рудо господина Рајак Рата из 

разлога предвиђених чланом 45. став 2. тачка 1. и 3. 

Изборног закона Републике Српске, односно зато што : 

1. није обезбједио извршавање закона, других 

прописа и општих аката, 

2. не спроводи одлуке Скупштине општине 

Рудо и стратешка развојна документа 

општине Рудо, 

3. јер је за општину Рудо наступила 

материјална штета усљед доношења или 

пропуштања доношења аката из 

надлежности начелника и 

4. није поднио Скупштини општине Рудо 

извјештај о раду 

 

II 

Разлози због којих се покреће поступак за опозив 

као у тачки 1. Одлуке огледају се у томе што Начелник 

општине, као носилац извршне власти :  

1. На захтјев Колегија Скупштине општине Рудо 

да поднесе Извјештај о свом раду са посебним освртом 

на рад замјеника начелника и начелника одјељења 

општинске управе Рудо исти није поднио а на сједници 

Скупштине се изјаснио да је Скупштини општине Рудо 

поднио један извјештај и Скупштина га није усвојила па 

други извјештај никада неће поднијети, што је противно 

члану 67.Статута општине Рудо, 

2. На захтјев Путева Републике Српске да да 

сагласност за асфалтирање локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Рудо, у складу са Закључком 

Владе републике Српске број: 04/1-012-2-2044/18 од 

03.08.2018.године, Начелник општине није дао 

сагласност, већ је самовољно, без знања Скупштине 

општине Рудо, измјенио деонице за асфалтирање и на то 

дао сагласност коју Влада није прихватила па радови 

нису изведени што је конкретно проузроковало штету 

општини Рудо у вриједности од одобрених 250.000 КМ. 

3. Није на вријеме доставио Скупштини општине 

Рудо на усвајање приједлог Стратегије развоја општине 

Рудо за период 2018-2027 а што је програмом  рада 

Скупштине општине Рудо за 2018.годину било 

планирано да се усвоји до 30.06.2018.године. 

4. Није створио повољан привредни амбијент за 

привлачење инвестиција у сектору металске и дрвно 

прерађивачке индустрије или било које друге гране 

индустријске производње у општини Рудо нити је 

предлагао Скупштини општине Рудо доношење неког 

акта из ове области, 

5. Закључивао је уговоре за санацију, 

проширивање и насипање некатегорисаних путеваа да 

прије тога нису ријешени имовинско правни односи што 

је директно проузроковало судске спорове којима је 

утврђено да општина Рудо мора надокнадити штету 

физичким лицима  у износу од више хиљада 

конвертибилних марака, 

6. На сједницама Скупштине опшптине Рудо се 

према одборницима понашао бахато, вријеђајући и 

омаловажавајући их чиме је поступао супротно члану 77. 

Статута општине Рудо, 

7. Неовлаштено и на нетранспарентан начин је 

одобравао и исплаћивао средства из буџета општине са 

конта: 416122, 416123, 416124 и 416126, 

8.Није реализовао правоснажну одлуку 

Скупштине општине Рудо о исплати накнаде 

потпредсједнику Скупштине општине Рудо за вријеме 

када је мијењао предсједника Скупштине општине Рудо 

 9. Није предложио Скупштини општине Рудо 

начин пласмана средстава из Револвинг фонда који се 

налази код пословних банака дуже од три године. 

 

III 

 Изјашњавање грађана о опозиву Начелника 

општине Рудо одржаће се 23.12.2018. године ( недјеља) у 

времену од 07,00 – 19,00 часова.  

 

IV 

Питање на гласачком листићу о којем ће се 

грађани изјашњавати у поступку за спровођење опозива 

гласи: “ ДА ЛИ СТЕ ЗА ОПОЗИВ (СМЈЕНУ) 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО РАЈАК РАТА”, а 

гласање се врши заокруживањем ријечи “ЗА ОПОЗИВ” 

или “ПРОТИВ ОПОЗИВА”. 

 

V 

Поступак опозива провешће Комисија за 

спровођење поступка опозива Начелника општине Рудо, 

коју ће Скупштина општине Рудо именовати посебном 

одлуком истовремено са доношењем ове одлуке, а у 

складу са Изборним законом Републике Српске.  

 

VI 

  Финансијска средства потребна за спровођење 

поступка опозива Начелника општине Рудо у износу од 

20.000,00 КМ обезбједиће се из буџета општине Рудо.  

 

VII 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Рудо”.  

 

Број:01-022-68/18 

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

4....................................................................  
На основу члана 45 б. Изборног закона 

Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12 и 

45/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске” број 97/16), 

члана 36. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, број 7/17 и 8/17) Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана 19.11.2018. године је 

донијела:  
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О   Д   Л   У   К   У 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

опозива Начелника општине Рудо 

 

Члан 1. 

У Комисију за спровођење поступка опозива 

Начелника општине Рудо Рајак Рата именују се :  

1. Ђуровић Зоран, предсједник Комисије  

    Јањић Радомир,замјеник предсједника Комисије 

2. Караосмановић Лариса, члан, 

   Никитовић Игор , замјеник члана  

3. Топаловић Зоран, члан  

   Вујичић Милан, замјеник члана  

 

Члан 2. 

Задаци Комисије из члана 1. ове одлуке утврђени 

су чланом 45в. Изборног закона Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” број 34/02, 

35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12 и 45/18). 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Рудо”.  

 

Број:01-022-69/18   

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

5....................................................................  
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 36. Статута oпштине Рудо („Службени 

гласник oпштине Рудо “, брoj:4/17, 8/17) и члана 86. 

Пословника о раду Скупштине општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ 

број:10/18) Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној 19.11.2018. године,   д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Савјета за комунална питања 

 

Члан 1. 

У Комисију за комунална питања као стално 

радно тијело Скупштине општине Рудо именују се: 

1. Пријовић Нинослав-предсједник 

2. Борислав Станишић-замјеник предсједника 

3. Иконић Зоран-члан 

4. Гењга Мехрудин-члан 

5. Костић Милован-члан 

 

Члан 2. 

 Задаци Савјета за комунална питања су:  

1) разматра нацрте и приједлоге програма и 

планова у области комуналних дјелатности,  

2) разматра пројекте и даје мишљења о 

пројектима који се финансирају из буџета Општине у 

области комуналне инфраструктуре,  

3) прати реализацију усвојених програма, 

планова и пројеката у области комуналне 

инфраструктуре, који се финансирају из буџета Општине,  

4) обавља и друге послове из ове области по 

одлукама и закључцима Скупштине. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-76/18  

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

6....................................................................  
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 36. Статута oпштине Рудо („Службени 

гласник oпштине Рудо “, брoj:4/17, 8/17) и члана 60. 

Пословника о раду Скупштине општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ 

број:10/18) Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној 19.11.2018. године,   д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за привреду и развој 

 

 

Члан 1. 

У Комисију за привреду и развој као стално 

радно тијело Скупштине општине Рудо именују се: 

6. Миковић Слободан-предсједник 

7. Љубојевић Ненад-замјеник предсједника 

8. Милинковић Добрисав-члан 

9. Ристовић Мирослав-члан 

10. Ћировић Милован-члан 

 

Члан 2. 

 Задаци Комисије за привреду и развој су:  

 1) разматра актуелна питања, прати и анализира 

стање и проблематику из области привреде и стратешког 

развоја Општине,  

 2) разматра организацију и пословање других 

облика организовања јавних служби утврђених законом у 

области привреде, чији је оснивач Општина и предлаже 

мјере за њихово ефикасније функционисање,  

 3) разматра извјештаје, приједлоге планова и 

програма из области пољопривреде, сточарства и 

шумарства и доставља мишљење Скупштини о тим 

приједлозима,  

 4) разматра извјештаје, приједлоге планова и 

програма из области приватног предузетништва, у циљу 

унапређења и развоја малих и средњих предузећа и 

других облика приватног предузетништва и доставља 

мишљење Скупштини о тим приједлозима,  

 5) разматра пројекте из области привреде, 

дефинисане Стратегијом развоја и прати њихово 

спровођење, те предлаже мјере и активности којима се 

подстиче економски развој Општине,  

 6) обавља и друге послове из ове области у 

складу са одлукама и закључцима Скупштине.  
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Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-75/18  

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

7....................................................................  
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 36. Статута oпштине Рудо („Службени 

гласник oпштине Рудо “, брoj:4/17, 8/17) и члана 87. 

Пословника о раду Скупштине општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ 

број:10/18) Скупштина општине Рудо , на сједници 

одржаној 19.11.2018. године,   д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Анкетног одбора за сагледавање стања у  

ЈП Информативни центар Рудо 

 

Члан 1. 

Оснива се Анкетни одбор  за сагледавање стања 

у ЈП Информативни центар Рудо у саставу: 

11. Ћировић Велибор-предсједник 

12. Ћувиза Горан-члан 

13. Миковић Слободан-члан 

14. Пријовић Нинослав-члан 

15. Ћировић Милован-члан 

 

Члан 2. 

 Задатак Анкетног одбора је да сагледа стање у 

ЈП Информативни центар Рудо у погледу законитости и 

благовремености расписивања јавног конкурса за избор и 

именовање директора, те поништавања расписаног јавног 

конкурса, као и законитости расписивања јавног огласа 

за пријем радника у радни однос у овом јавном 

предузећу. 

 Након обављеног задатка из предходног става 

Анкетни одбор ће поднијети Скупштини општине Рудо 

извјештај са приједлогом мјера. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-72/18  

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

8....................................................................  
На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана  

19.11.2018. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о разрјешењу  члана Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

Кузмановић Срећко се разрјешава дужности 

чланова Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ 

Рудо, због подношења оставке. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-73/18  

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

9....................................................................  
На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана  

19.11.2018. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању ВД  члана Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

Ћеха Јована се именује на дужност ВД члана 

Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо, на 

период до окончања конкурсне процедуре за избор члана 

управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-74/18  

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

10..................................................................  
На основу члана 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број:121/12 и 52/14), члана 36. и 133. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр. 

4/17) и члана 163. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“.бр.6/17), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 19.11.2018. 

године, донијела је 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА  

РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
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Члан 1. 

  Усваја се Нацрт ребаланса буџета општине Рудо 

за 2018. годину у износу 4.987.390 КМ, а кога чине: 

-буџетски приходи    4.668.876 КМ, 

-примици од отплате датих кредита из буџетских    

 средстава           120.000 КМ, 

-примитци од сталне имовине        20.667 КМ, 

-средстава суфицита из 2016 године 77.847 КМ  

-неутрошена средства револвинг фонда  

 Општине                     100.000 КМ. 

 

Члан 2. 

Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за 

2018.године се ставља на јавну расправу која ће се 

обавити у времену од 20.11. до 04.12.2018.године. 

 

Члан 3. 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. Фуртула Вера, предсједник  

2. Тодоровић Маријан, члан  

3. Кузмановић Шалипур Јелена, члан 

4. Тешевић Зоран, члан 

5. Ћувиза Горан,члан. 

 

6. Члан 4. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 1.Нацрт ребаланса буџета општине за 2018. 

годину учини доступним јавности; 

 2.Прикупи све примједбе, мишљења и 

приједлоге у току јавне расправе; 

 3.Прати јавну расправу и даје информације о 

изнесеним приједлозима на јавној расправи; 

 4.Припреми извјештај о резултатима јавне 

расправе. 

 

Члан 5. 

 Радна група из члана 2. ове Одлуке ће учинити 

доступним Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за 

2018.годину, објављивањем на огласним таблама 

општине Рудо, достављањем истог правним и физичким 

лицима која то буду затражила, омогућавањем 

заинтересованима да изврше увид у исти, и давањем 

потребних објашњења.  

 

Члан 6. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге грађанима 

04.12.2018.године. 

 

Члан 7. 

 Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета 

општине Рудо за 2018. годину одржаће се 

03.12.2018.године са почетком у  11,00 часова у малој 

сали Дома културе Рудо. 

 

Члан 8. 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна 

група је дужна доставити Начелнику општине и 

Скупштини општине Рудо. 

 

Члан 9. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-013-93/18  

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

11..................................................................  
На основу члана 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број:121/12 и 52/14), члана 36. и 133. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр. 

4/17 и 8/17) и члана 163. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.6/17), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 19.11.2018. године, донијела је 

 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт буџета општине Рудо за 2019. 

годину у износу 4.504.000 КМ, а кога чине: 

-буџетски приходи    4.384.000 КМ, 

-примици од отплате датих кредита из  

  буџетских средстава                     120.000 КМ, 

-примици од сталне имовине           2.500 КМ, 

 

Члан 2. 

Нацрт буџета општине Рудо за 2019.године се 

ставља на јавну расправу која ће се обавити у времену од  

20.11. до 04.12.2018.године. 

 

Члан 3. 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. Фуртула Вера, предсједник  

2. Тодоровић Маријан, члан  

3. Кузмановић Шалипур Јелена, члан 

4. Тешевић Зоран, члан 

5. Ћувиза Горан,члан. 

 

Члан 4. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 1.Нацрт буџета општине за 2019. годину учини 

доступним јавности; 

 2.Прикупи све примједбе, мишљења и 

приједлоге у току јавне расправе; 

 3.Прати јавну расправу и даје информације о 

изнесеним приједлозима на јавној расправи; 

 4.Припреми извјештај о резултатима јавне 

расправе. 

 

Члан 5. 

 Радна група из члана 2. ове Одлуке ће учинити 

доступним Нацрт буџета општине Рудо за 2019.годину, 

објављивањем на огласним таблама општине Рудо, 
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достављањем истог правним и физичким лицима која то 

буду затражила, омогућавањем заинтересованима да 

изврше увид у исти, и давањем потребних објашњења.  

 

Члан 6. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге грађанима 

до 04.12.2018.године. 

 

Члан 7. 

 Јавна расправа о Нацрту буџета општине Рудо за 

2019. годину одржаће се 03.12.2018.године са почетком у 

11,00 часова у малој сали Дома културе Рудо. 

 

Члан 8. 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна 

група је дужна доставити Начелнику општине и 

Скупштини општине Рудо. 

 

Члан 9. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-013-94/18  

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

12.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 36. Статута oпштине Рудо 

(„Службени гласник oпштине Рудо “, брoj:4/17, 8/17) 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

19.11.2018. године,   д о н о с и: 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

Члан 1. 

Задужује се предсједник Скупштине општине 

Рудо да ЈП Шуме Републике Српске а.д. Соколац, 

„Истраживачко-развојни центар и пројектни центар“ 

Бања Лука достави захтјев за израду Елабората 

економско-техничке документације за формирање ШГ 

„Рудо“ Рудо следеће садржине: 

Општина Рудо посједује значајан шумски 

потенцијал који може да буде један од значајних фактора 

за привредни и економски развој општине Рудо. 

Сада конкретно у оваквом начину организовања 

ШГ „Панос“ Вишеград ( у оквиру кога функционише ШУ 

Рудо) не задовољава наше потребе. Један од највећих 

проблема је коришћење и одржавање локалних путева и 

нерационално функционисање ШГ „Панос“ Вишеград на 

територији општине Рудо. Једини начин за успостављање 

рационалног управљања и газдовања шумама, шумским 

земљиштем и другим потенцијалима шума на подручју 

општине Рудо је  да се изврше потребне и неопходне 

статусне промјене. 

Узимајући у обзир наведену проблематику, 

Скупштина општине Рудо је на сједнци одржаној 

12.06.2013.године донијела Одлуку о покретању 

иницијативе за издвајање ШУ „Рудо“ из ШГ „Панос“ 

Вишеград и формирање ШГ „Рудо“, број 01-022-2013. 

Дописом број 01-022-47/13 од 18.06.2013.године 

доставили смо напријед наведену Одлуку о покретању 

ниницијативе за издвајање ШУ „Рудо“ из ШГ „Панос“ 

Вишеград и формирање ШГ „Рудо“ предузећу ЈП „Шуме 

Републике Српске“ а.д. Соколац и Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде  Републике 

Српске  са молбом да предузму св неопходне мјере у 

циљу спровођења напријед наведене одуке. 

Обраћамо Вам се са захтјевом да, као надлежни 

орган, израдите елаборат-економско техничку 

документацију за формирање ШГ „Рудо“ Рудо у циљу 

провођења поступка статусне промјене предузећа и 

формирања ШГ „Рудо“ Рудо за подручје општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-95/18    

Датум: 19.новембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

13.................................................................. 
На основу члана 12. став 4. Закона о концесијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/13 и 

16/18) и члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 19.11.2018. 

године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању мишљења 

 

I 

           Даје се позитивно мишљење за додјелу концесије 

привредном друштву ЕРС д.о.о. Мале хидроелектране за 

изградњу објекта MXE на ријеци Радојни, инсталисане 

снаге 0,9-1,0 МW. 

II 

 Обавезује се привредно друштво ЕРС д.о.о. Мале 

хидроелектране, да прије расписивања јавног позива за 

додјелу концесије од стране Министарства индустрије, 

енергетике и рударства Републике Српске, са општином 

Рудо закључи Споразум о улагању и узајамној сарадњи 

којим ће се привредно друштво ЕРС д.о.о. Мале 

хидроелектране обавезати да испоштују све активности 

према општини Рудо које су понудиле у свом захтјеву 

број: 45/2018 од 29.08.2018.године. 

 

III 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Рудо”. 

 

Број:01-013-73/18                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 19.новембар 2018.год.   Скупштине општине Рудо        

                                             Велибор Ћировић 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   11/18      20.11.2018.                                     Страна   
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