СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XVI

Рудо, 18.јун 2012.године

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО
01...............................................................................
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04 ,42/05 и 118/05 ), члана 4. и 24. Закона о
административним
таксама
(„Службени
гласник
Републике Српске“, бр.100/11) и члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08 - пречишћен текст и 9/08, 2/09, 1/11), Скупштина
општине
Рудо,
на
сједници
одржаној
дана
11.06.2012.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о општинским административним
таксама
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним
таксама број:01-022-230/11 од 29.12.2011.године и број:
01-022-8/12 од 31.01.2012.године („Службени гласник
општине Рудо“број:14/11 и 1/12) у члану 15. додаје се став
3. који гласи:
„ Од плаћања такси ослобођени су и јавна
предузећа и установе
чији је оснивач Скупштина
општине Рудо “.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-63/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

02...............................................................................
На основу члана 9. став 3. Закона о јавним
путевима-пречишћени
текст
(„Службени
гласник
Републике Српске“,бр.16/10), члана 30. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05) и члана 34. Статута
општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
11.06 2012. године, д о н и ј е л а ј е

Број 5

ОДЛУКУ
о разврставању путева на подручју општине Рудо
Члан 1.
Овом Одлуком путеви на подручју општине Рудо
раврставају се на:
1. локалне путеве,
2. некатегорисане путеве,
3. остали
некатегорисани
путеви
(шумски,пољски, путеви на насипима
одбране од поплава, прилазни...).
Члан 2.
Локални путеви на подручју општине Рудо су:
1. Пут мост на ријеци Лим – Доње Миоче-Горње МиочеМокронози-граница са општином Прибој........ 8,5 км.
2. Пут Рудо-Кула (до регионалног пута)...............7,0 км
3. Пут Рудо-Ресићи-Николићи...............................6,0 км
4. Пут Рудо-Старо Рудо-Булчић Ријека (раскрсница
иза моста на Булчић Ријеци .............................3,0 км
5. Пут Обрвена (од регионалног пута)–
Дуговјеч-Гаочићи -Паштан Брдо.......................6,0 км
6. Пут Доња Стрмица ( од регионалног пута)
– Стргачина-Бјељевине (извориште)............... 5,5 км
7. Пут Јелићи (од регионалног пута) – Трнавци
– ОШ Оскоруша................................................... 6,0 км
8. Пут Увац (од регионалног пута) – Књегиња
– Плема............................ .................................... 6,0 км
9. Пут Штрпца ( од регионалног пута) – БјелушинеБован..................................................................... 4,0 км
10.Пут Омарине (од регионалног пута)– Цвркоте.. 6,0 км
Члан 3.
Некатегорисани путеви на подручју општине Рудо су:
1. Пут Росуље-Рез.Зова ИИ-Гардовићи-Новаковићи,
2. Пут Росуље-Пребидоли,
3. Пут Рорсуље-Пребидоли-Г.Цикоти,
4. Пут Гојава-Горњи Цикоти,
5. Пут Обрвена-Попов До,
6. Пут Старо Рудо-Златари-Стргачи-Заграђе,
7. Пут Стргачи-Бјелуговина-Равне Њиве,
8. Пут Булчић Ријека-Дорићи-Полимље-Љутава,
9. Пут Парнице-Косовићи-Вити Граб-Рупавци,
10. Пут Мрсово-Бишевићи,
11. Путо Сетихово-Равно Сетихово са огранком Ковијац,
12. Пут Гривин-Станковача-Рупавци,
13. Пут Сетихово-Гривин,
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Пут Гривин-Равне Њиве-Зубањ,
Пут Долови-Омачина,
Пут Омачина-Баре-Стргачина,
Пут Долови-Горња Стрмица,
Пут Доња Стрмица-Горња Стрмица,
Пут Доња Стрмица-Врзиглав,
Пут Пељевићи-Баре,
Пут Стргачина-Шахдани-Дубац,
Пут Стргачина-Прибишићи,
Пут Стргачина-Арбанаси,
Пут Стргачина-Грабовик,
Пут Шахдани-Трбосиље-Љућево,
Пут Дубац-Петачине-Бјељевине,
Пут Бјељевине-Радожеље-Унковићи са огранком за
Зубањ,
Пут Устибар-Оландићи,
Пут Саставци-Међуречје,
Пут Устибар-Станковићи,
Пут Цикотско Поље-Доњи Цикоти-Горњи Цикоти,
Пут Кула-Борановићи,
Пут Борановићи-Ланишта,
Пут Кула-Митровићи-Пољана-Трнавци,
Пут Увац-Књегиња-гробље,
Пут Књегиња-Кик,
Пут Камени мост-Плема,
Пут Мачковац-Плема,
Пут Штрпци-Жељежничка станица,
Пут Бован-Крстац,
Пут Штрпца-Доња Ријека-црква,
Пут Околишта-Горња Ријека,
Пут Околишта-Бован,
Пут Змијница-Зубач-Зубачко гробље са краком за
Бован,
Пут
Омарине-Пријеворац-Цвркоти-Трнавци
са
краком за Божовиће,
Пут Омарине-станица Голеш,
Пут Бијело Брдо-Зова,
Пут Јањићи-Раковићи,
Пут Микавице-Арсићи,
Пут Микавице-Макаљ,
Пут Мраморине-Андјићи-Раванци,
Пут Милановићи-Даниловићи,
Пут Хасечићи-Бријег-Расадник-Устибар,
Пут Солишта-Доњи Симићи-гробље,
Пут Калафати-Хасечићи-Трње,
Пут Качара-Мршевићи-Станковићи,
Пут Заода-Бахтовићи-Станковићи,
Пут гробље-Доњић Мршевићи,
Пут Миоче-мостина-Долаши-сјајна громила са
огранком за Мариће,
Пут Брегови-сјајна громила,
Пут Маров гај-Новаковићи,
Пут школа Мокронози-раскршће-сјајна громила са
огранком за Соковиће и Богдановиће код раскршћа,
Пут Богдановићи (од главног локалног пута) висећи
мост-Увац (регионални пут)
Пут граница-Поповићи-Гавриловићи-Јеремићи са
огранком за Доњи Јеремићи,
Пут школа Мокронози-Бадовине
Пут Обрвенски поток-Станићи-Соколовићи (до
локалног пута).

Члан 4.
Код разврставања путева поштована је и
примјењивана Одлука о мјерилима и критеријумима за
раврставање локалних путева и улица на подручју
општине Рудо од 04.11.2010.године.
Члан 5.
Изградња, реконструкција, одржавање и заштита
локалних и некатегорисаних путева и осталих
некатегорисаних путева, услови вршења саобраћаја на
овим путевима, финансирање, управљање и инспекцијски
надзор вршиће се у складу са одредбама Закона о
путевима којима се регулише ова проблематика као и у
складу са Одлуком Скупштине општине Рудо о годишњем
плану
одржавања
улица,
локалних
путева
и
некатегорисаних путева.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-69/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

03...............................................................................
На основу члана 34.Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11), на приједлог Комисије за
планирање развоја локалне заједнице Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној 11.06.2012. године,
донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Плана капиталних инвестиција за
2012.годину
Члан 1.
Усваја се План капиталних инвестиција на
подручју општине Рудо за 2012.годину које износе
301.200,00 КМ а чине га следеће инвестиције:
1 . Асфалтирање пута Росуље – Гардовићи – Новаковићи
350 м ....................... ............................................ 31.000 КМ
2. Асфалтирање пута у Миочу (од раскрснице Качара Станковића до куће Мршевић Недељка) - 230м / 2,5м
.................................................................................21.000 КМ
3. Асфалтирање прикључних путева главном путу Миоче
– Мокронози Прибој 300 м (главни пут Новаковићи 200 м
и главни пут-милановићи 100 м)........................ 27.000 КМ
4. Асфалтирање пута у Мокронозима: наставак за
Орашће и Сјајну Громилу дужине 350 м.............31.000 КМ
5. Асфалтирање пута у Гојави дужине 200 м . 18.000 КМ
6. Изградња пословног објекта КП „Услуга“ ад
Рудо........................................................................ 20.000 КМ
7. Бетонирање пута Миоче – Расадник – Устибар – (од
куће Хасечић Муја према кући Пријовић Рафаила) 150 м
................................................................................. 3.000 КМ
8. Асфалтирање дијела пута Књегиња – Плема у дужини
од 200 м...................................................................18.000 КМ
9. Асфалтирање пута у Мрсову (наставак асфалтирања
Мрсово- Гаочићи)200м..........................................18.000 КМ
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10. Бетонирање пута у Миочу дужине 100м (ХасечићиТрње).........................................................................2.000 КМ
11. Асфалтирање пута Горњи Увац – Књегиња гробље у
дужини од 100 м........ ..............................................9.000 КМ
12. Дјелимична замјена столарије у СШЦ „Рудо“
..................................................................................15.200 КМ
13. Асфалтирање пута у Гојави (силос-Злоступ) 200 м
..................................................................................18.000 КМ
14. Израда пројектне документације за водовод са извора
„Вујковац“МЗ Б.Брдо ............................................10.000 КМ
15. Изградња водовода у Мрсову и Гаочићима
................................................................................ 3.000 КМ
16. Изградња заштитне ограде на стадиону ФК „Рудо“
................................................................................ 3.000 КМ
17. Оправка и довођење у функцију водовода Мокронози
– Увац................................................................... 14.000 КМ
18.Резерва за случај одступања између планираних и
стварних трошкова по пројектима, учешће општине у
пројектима,трошкови надзора и непредвиђени
трошкови.................................................................40.000 КМ
УКУПНО: 301.200 КМ
Члан 2.
Уколико по пројектима наведеним у члану 1. ове
одлуке буде остало нераспоређених средстава иста ће се
утрошити на следеће рангиране пројекте са Ранг листе
пројеката који је усвојила Комисија за планирање развоја
локалне заједнице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-68/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

04...............................................................................
На основу члана 34.Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11), на приједлог Комисије за
планирање развоја локалне заједнице Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној 11.06.2012. године,
донијела је
О Д Л У К У
О измјени и допуни Одлуке о усвајању Плана
капиталних инвестиција за 2011.годину
Члан 1.
У Одлуци о усвајању Плана капиталних
инвестиција за 2011. годину број: 01-022-162/11 од
05.09.2011.
године
и
број:
01-022-190/11
од
01.11.2011.године („Службени гласник општине Рудо“
бр.9/11 и 11/11) у члану 1. став 1. умјесто износа
„849.260,00 КМ“ треба да стоји износ „917.849,00 КМ“,
даљи текст остаје исти, на крају кога се додаје нови текст
који гласи:
„из средстава за капиталне инвестиције из
2012.године у износу од 68.589,00 КМ“.
У тачки 8. износ од „170.000 КМ“ мијења се
износом од „220.000 КМ“.

У тачки 10. износ од „17.000 КМ“ мијења се
износом од „20.000 КМ“.
У тачки 20. износ од „5.000 КМ“ мијења се
износом од „18.000 КМ“.
У тачки 21. износ од „19.500 КМ“ мијења се
износом од 22.089 КМ“.
Износ из укупног збира од „849.260 КМ“ мијења
се износом од „917.849,00 КМ“.
Члан 2.
Члан 2.мијења се и гласи:
„Укупна вриједност неузвршених капиталних
инвестиција из 2011.године износи 646.273 КМ, а чине их
следећи појединачни пројекти:
1. Дом здравља Рудо................................. 120.000 КМ
2. Изградња моста „Ступчаник“................ 10.000 КМ
3. Реконструкција Крагујевачке улице....220.000 КМ
4. Изградња паркинга и завршетак асвалтирања
улице 12 Јули........................................... 20.000 КМ
5. Асвалтирање лок.путева на тер.МЗ Штрпци.1100
м (околишта-Томићи 300м,Штрпци-Газдићи
400м,Околишта-Ћ.Никола 200м, Зминица-Бријег
200 м........................................................100.000 КМ
6. Асвалтирање
деонице
пута
Рудо-РесићиНиколићи 700 м...................................... 60.000 КМ
7. Асвалтирање прикључних путева од главног
асвалтног пута у МЗ Мокронози-700м (МиочеМарићи 140 м,Гробље-Бојати 140м, границаЈеремићи 140м,Брегови-Долаши-наставак 140м и
Липа-Вал 140 м).......................................60.000 КМ
8. Асвалтирање путева у МЗ Мрсово-150м (гробље
50м, Гаочићи-успон 70м и поток према лугарници
30м)............................................................13.000 КМ
9. Асвалтирање пута Устибар (Станковићи)-250
м.................................................................21.000 КМ
10. Изградња паркинг окретнице на крају Романијске
улице.........................................................18.000 КМ
11. Асвалтирање школског игралишта ОШ Б.Буха у
Будимлији...................................................4.273 КМ
Члан 3.
Укупна вриједност капиталних инвестиција из
члана 2.ове Одлуке финасираће се из следећих средстава:
-120.000 КМ –пројекат реконструкција Дома
здравља Рудо из суфицита за 2010.г,
-377.473 КМ – из суфицита за 2011.годину,
-148.800 КМ из буџета за 2012.годину са ставке
капиталне инвестиције.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-59/12.
Датум:11.06.2012.год.
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Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

број 5/12

Страна

3

05...............................................................................
На основу члана 18. Закона о јавним путевима –
пречишћени текст („Службени гласник Републике
Српске“ бр.16/10), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број 8/08-пречишћени текст, 9/08,
2/09 и 1/11), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 11.05.2012.године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Плана одржавања улица, локалних и
некатегорисаних путева
на подручју општине Рудо у 2012.години

Члан 1.
Усваја се План одржавања улица, локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Рудо у
2012.години.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је План одржавања
улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју
општине Рудо у 2012.години
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-60/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

П Л А Н
одржавања улица,локалних и некатегорисаних путева
на подручју општине Рудо у 2012. години
УВОД
Законом о јавним путевима „Службени гласник
Републике Српске“,бр.3/04 и пречишћени текст истог
Закона број: 16/10, Правилника о одржавању јавних
путева и објеката „Службени гласник Републике Српске“
бр.23/05, дефинисано је одржавање јавних путева и
објеката, обављање сталног надзора над стањем јавних
путева и објеката, начин и услови обављања надзорне
службе као и услови које мора да испуњава извођач који
се бави одржавањем и заштитом јавних путева и објеката,
те заштита и финансирање локалних и некатегорисаних
путева на подручју општине.
Наведеним прописима дефинисано је одржавање
јавних путева које обухвата радове на: коловозу,

банкинама, косинама насипа, косинама усјека и засјека,
трупу пута, облогама, обложним и потпорним зидовима,
објектима за одводњавање, пропустима, мостовима,
тунелима, галеријама, саобраћајној сигнализацији и
путној опреми, као и радове у путном појасу.
Такође је прописано да се локални путеви морају
одржавати у таквом стању које омогућава вршење
трајног, безбједног и несметаног саобраћаја за које су
путеви намјењени као и план зимске службе.
Обим, врста, вриједност и динамика извођења
радова на одржавању локалних путева утврђују се у
складу са планираним буџетским средствима, а дефинишу
се програмом радова на санацији и одржавању локалних
путева који усваја Скупштина општине Рудо на приједлог
Комисије за управљање, заштиту и одржавање локалних и
некатегорисаних путева.
Приоритет у изградњи, реконструкцији и
одржавању путева одређује се искључиво према
категоризацији и важности путног правца (Одлука о
локалним и некатегорисаним путевима на општини Рудо),
као и општем стању путног правца како би исти
задовољио прописане услове за одвијање саобраћаја.
Материјали који се употребљавају за одржавање
јавних путева морају у цјелости одговарати важећим
техничким прописима и стандрдима, односно за
одржавање асфалтних коловоза морају се употребљавати
материјали од којих су изграђени коловози а за оправку
оштећених дијелова шљунчаног, туцаничког, макадамског
или земљаног коловоза употребљавају се туцаник, камена
ситнеж, шљунак и камена дробина која мора да садржи
камени материјал различитих величина зрна са
максималном величином зрна до 60 мм и глиновитих
примјеса до 5%. Гдје је год то могуће треба предвидјети и
користити материјале из локалних позајмишта, уколико
својим квалитетом и саставом одговарају прописаној
намјени.
Неопходно је одржавати објекте за одвођење
површинских вода (канали, пропусти) односно мора се
обезбједити нормално прихватање истих и одвођење до
реципијената као и редовно кошење траве и уклањање
растиња у заштитном појасу пута до 1 м. од ивице
коловоза. Објекти на путевима морају се одржавати како
би се обезбједило нормално и безбједно одвијање
саобраћаја на путу.
Извођач-и радова на одржавању путева биће
изабран-и путем јавног тендера са којим-а ће начелник
општине склопити посебно уговор у складу са овом
одлуком и другим законском прописима.
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ
Зимски период одржавања путева траје од 15.
новембра текуће до 15. марта наредне године, а под
одржавањем се подразумјева:
- уклањање снијега са коловоза и путних
објеката и неутралисање поледице на истом,
- спречавање стварања поледице на коловозу и
тротоарима,
- посипање залеђених и засњежених коловоза
абразивним и другим материјалима.
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Извођач радова заимског одржавања путева
обавезан је започети са
чишћењем снијега прије него што се накупи 10 (десет) цм.
снијега на коловозу и прије него што се снијег сабије или
угази. У случају суснежнице, ледене кише и настанка
поледице извђач на радовима одржавања путева мора
одмах реаговати са одговарајућим начином посипања и
отклањања леда.
Зимско одржавање путева одвија се по доле
наведеним приоритетима одржавања путних праваца и то:
I. Првог реда:
Улица „Драже Михајловића“, „Карађорђа Петровића“,
„Светосавска“, „Крагујевачка“ до стадиона, „Краља Петра
ослободиоца“ ( до СТР „Варда“). „Проте Славка
Поповића“, „Палих српских бораца“,“Цара Душана“,
„Милоша Обилића“, „12 Јула“, „Iндустријска“ до објеката
„Аутоделови“, локални путни правац Миоче – Мокронози
– Прибој, локални путни правац Рудо – Ресићи ( до
гробља Ресићи), локални путни правац Рудо – Старо Рудо
(до центра МЗ), локални путни правац Јелићи – Трнавци (
до гробља Трнавци), локални путни правац ШтрпцаАнџићи (гробље), путни правац Омарине – Пријеворац и
Бијело Брдо – Црква.
II.Другог реда:
Све остале улице у градском и приградском насељу Рудо,
наставак локалног пута гробље Ресићи до Николића,
путни правац Росуље-резервоара Зова-II, СтадионПребидоли, Росуље – Пребидоли, Обрвена- Дуговјеч –
Гаочићи, Сетихово – Гривин, Стрмица – Стргачина, Старо
Рудо – Златари, Старо Рудо – Дорићи, Гојава –
Пребидоли-Горњи
Цикоти,
Гојава
–
Цикотско
Поље,Гојава-Гојавско
гробље-Перишићи,
Кула
–
Цикотско Поље, Кула-Јаглине, Кула-Митровићи (500
метара), Трнавци – Оскоруша (школа), Миоче (качара –
Станковићи до раскршћа-кућа С.Мршевића), Увацвисећи мост-локални пут Мокронози, Мокронози (школасјајна громила до раскршћа), Мокронози граница –
Поповићи, Увац (насеље Расадник), Штрпца – Бјелушине,
Штрпца – Марића Лука-Ж станица, Околишта – Бован
(Ћуповићи), Околишта – Ћировићи-Лаловићи-Околишта,
Змијница-Зубач, Пријеворац – Цвркоти-Ђуровићи, Бјело
Брдо-Дивљака, Црква – Б.Брдо – Јањићи (гробље), Кепићи
– гробље Микавице, Микавице-Арсићи, Будимлија –
Видаковићи, Будимлија – Анђићи.
III.Трећег реда:
Сви остали путни правци на општини Рудо који служе у
сврху прилаза за најмање пет домаћинстава.
IV.Четвртог реда:
Сви остали и појединачни путни правци који служе у
сврху прилаза до објеката за становање.
За зимско одржавање путних праваца I. и II. реда
приоритета задужује се искључиво одабрани извођач а за
путне правце III. и IV. реда приоритета стараће се
мјештани – грађани и остали субјекти који исте користе уз
помоћ општинског штаба цивилне заштите (помоћ у
гориву, механизацији и сл.).

ЉЕТНО ОДРЖАВАЊЕ
Радови на љетњем одржавању улица, локалних и
некатегорисаних путева вршиће се у прољетњем и у
јесењем периоду а по потреби интезивно и стално.
Љетни радови пре свега обухватају:
- уклањање раститања и траве у заштитном
појасу пута 1 м. од ивице коловоза,
- прочишћавање и одржавање канала и
пропуста,
- санација (крпљење) ударних рупа на
асфалтном коловозу,
- застирање (насипање) макадамске подлоге са
машинским извлачењем или са ручним
равњањем,
- одржавање путне сигнализације.
Према усвојеном буџету општине Рудо за 2012.
годину за одржавање
локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду
предвиђена су средства у износу од 5.000 КМ а за
одржавање у љетном периоду предвиђена су средства у
износу од 35.000 КМ
и биће распоређена према
слиједећим приоритетима одржавања путних праваца:
-санација ударних рупа на асфалтној подлози на локалном
путу Миоче- Мокронози-Прибој, Рудо-Ресићи (гробље),
Штрпца-Бјелушине (Газдићи),Рудо-Старо Рудо, РудоКула (од раскрснице Рудо до раскрснице иза
силоса).......................................................................5.000 КМ
-проширивање и равњање пута (машинско) на путном
правцу Бијело Брдо (од куће Јањић Влада-капела
Крушчање),застирање
-насипање макадамске подлоге.................
10.000 КМ
-застирање – насипање макадамске подлоге на путним
правцима:
-Рудо-Горњи Цикоти, Мрсово (Долић), ДуговјечЏанковина, Гривин-Равне Њиве,Обрвена-Горња Обрвена,
Миоче (Хасечићи-Расадник), Миоче (Станковићи), Увац
(Камени мост-Граб),Штрпца (Крстац-Газдићи-Томићи),
Будимлија
-Раванци, Јелићи-Гробље, Јелићи-Кулашевићи,школа
Оскоруша-Равно
Брдо,Пријеворац
(Сташевићи),
Обрвенски поток-Станићи-Соколовићи (до локалног
пута)остали путни правци на којима се у току године
догоде непредвиђене ситуације
(одрони ,клизишта,
бујични наноси бујично разношење подлоге пута и сл..) и
на тај начин битно се угрози основна функција пута и
нормалан безбједан саобраћај........................... 15.000 КМ
-саобраћајна сигнализација (вертикална и хоризонтална)
..............................................................................
5.000 КМ
За напријед наведена одржавања планом буџета
за 2012. годину планирана су недовољна средства па се у
току године кроз буџет (уколико остварење буде
позитивно) требају обезбједити додатна средства у износу
од 15.000 – 25.000 КМ.
За љетно одржавање улица локалних путева и
асфалтне подлоге на осталим путним правцима стараће се
искључиво одабрани извођач а одржавање осталих путних
праваца вршиће грађани и остали субјекти који исте
користе уз помоћ Општине (помоћ у гориву, материјалу,
механизацији и сл.).
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Општински штаб цивилне заштите дужан је да
своју одлуку о зимском одржавању улица и локалних
путева као и друге у вези ове проблематике, у складу са
овим Планом.
Исто су дужни поступити и остали правни
субјекти на општини Рудо
који у склопу своје
дјелатности обављају неку дужност у вези ове одлуке.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср.

06...............................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ бр.8/08-пречишћени текст),Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана 11.06.2012.године,
донијела је
ОДЛУКУ
О давању сагласности на реалокацију буџетских
средстава
Члан 1.
Даје се сагласност замјенику начелника општине
за реалокацију буџетских средстава у износу од 10.500
КМ са конта буџетске резерве на конто 416129-Остале
текуће дознаке грађанима, за исплату награда и признања
која ће бити додјељена поводом дана општине Рудо.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се замјеник
начелника општине и Одјељење за привреду и финансије.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивају а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-022-66/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

07...............................................................................
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник општине Рудо“
бр.101/04,42/05 и 118/05),члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 107. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ бр.8/08-пречишћени текст),Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана 11.06.2012.године,
донијела је
ОДЛУКУ
О давању земљишта на привремено кориштење
Члан 1.
Општинској развојној агенцији Рудо, даје се на
привремено коришћење земљиште у површини од 120 м2,
на период до десет година, без накнаде.

Наведено земљиште је дио к.ч. 2629 уписане у
п.л. 545 КО Соколовићи на име општине Рудо и налази се
између десне обале ријеке Лим и магистралног пута РудоБродар непосредни испред тунела „Галерија“ и то у
дужини од 30 м и ширине 4 м, а на коме је изграђено
степениште за прилаз ријеци Лим - буковима „Валине“ .
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке ће се и даље
користити за несметан приступ грађана ријеци Лим буковима „Валине“ и на истом ће Општинска развојна
агенција Рудо извршити реновирање постојећег
степеништа.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да са
Општинском развојном агенцијом Рудо закључи уговор о
коришћењу наведеног земљишта.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивају а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-022-62/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

08...............................................................................
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:75/04) и
члана 13. и 14 .Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног предузећа „Информативни центар“ Рудо број: 01022-36/11 од 29.04.2011. Скупштина општине Рудо у
функцији Скупштине ЈП“Информативни центар“ Рудо на
сједници одржаној дана 11.06.2012. године, д о н и ј е л а
је
О Д Л У К У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ РУДО
Члан 1.
Разрјешавају се Дробњаковић Богосав, Остојић
Предраг и Похара Мухамед дужности чланова вршилаца
дужности Надзорног одбора ЈП „Информативни центар“
Рудо.
Члан 2.
Ово одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
У складу са чланом 146. Пословника Скупштине
општине Рудо,
предсједник Скупштине извршио је
консултације са клубовима одборника политичких
странака у вези покренуте иницијативе од стране
замјеника начелника општине Рудо за разрјешење ВД
чланова Надзорног одбора ЈП Информативни центар
Рудо, а и из разлога неспровођења извршне судске
пресуде Окружног суда Источно Сарајево бр. 14 0 У
001043-11 У2 од 27.02.2012. године, као и низа осталих
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пропуста у њиховом раду, те недостављања записника са
сједница оснивачу-општини Рудо.
Након постигнутих усаглашавања захтјев је
прослеђен Комисији за избор и именовање која је на
сједници
одржаној
31.05.2012.године
предложила
Скупштини да се ВД чланови Надзорног одбора ЈП
Информативни центар Рудо и то: Дробњаковић Богосав,
Остојић Предраг и Похара Мухамед, разрјеше дужности
чланова у истом из напријед наведених разлога.
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 11.06.2012.године усвојила је приједлог Комисије за
избор и именовање и разрјешила дужности ВД чланове
Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може
се
покренути управни спор код надлежног Суда Источно
Сарајево у року од 30 дана од дана достављања ове
Одлуке.
Број:01-022-64/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

Информативни центар Рудо именују следећи чланови:
Станковић Оливера, Новаковић Наталија и Фазлић Инес.
Скупштина општине на сједници одржаној дана
11.06.2012.године прихватила је приједлог Комисије за
избор и именовања и именовала напријед наведене ВД
чланове у Надзорни одбор ЈП Информативни центар Рудо.
Број:01-022-65/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

10...............................................................................
На основу члана 33. Закона о уређењу простора и
грађењу (Сл. гласник Р.С. број:55/10), члана 34. Статута
општине Рудо (Сл. гласник Општине Рудо“ бр8/08пречишћен текст 9/08, 2/09 и 1/11 ), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 11.06.2012. године, д о н
оси
О Д Л У К У
о именовању Савјета за израду Просторног плана
општине Рудо

09...............................................................................
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:75/04) и
члана 13. и 14 .Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног предузећа „Информативни центар“ Рудо број: 01022-36/11 од 29.04.2011. Скупштина општине Рудо у
функцији Скупштине ЈП“Информативни центар“ Рудо на
сједници одржаној дана 11.06.2012. године, д о н и ј е л а
је
ОДЛУКУ
о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП
„Информативни центар“ Рудо
Члан 1.
За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора
ЈП“Информативни центар“ Рудо, на период до два
мјесеца,односно до окончања процедуре по јавном
конкурсу за избор и именовање чланова Надзорног одбора
ЈП Информативни центар Рудо, именују се:
1. Станковић Оливера
2. Новаковић Наталија
3. Фазлић Инес
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном донопшења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Разрјешењем ВД чланова Надзорног одбоира ЈП
Информативни центар Рудо указала се неопходност
именовања нових ВД чланова на период од два мјесеца
односно до окончања процедуре по јавном конкурсу за
избор и именовање чланова Надзорног одбора ЈП
Информативни центар Рудо.
Комисија за избор и именовање на сједници
одржаној дана 31.05.2012. године предложила је
Скупштини да се за ВД чланове Надзорног одбора ЈП

Члан 1.
Именује се Савјет за израду Просторног плана
општине Рудо ( у даљем тексту: Савјет).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Члан 2.
У Савјет за израду Плана именују се:
Стикић Драган ,дипл.ецц.- предсједник Савјета,
Остојић Анђа , дипл. прав.- замјеник,
Рајак Рато, дипл. инг.арх – члан,
Бореновић Биљана, дипл. инг. арх. -члан,
Ћиковић Љиљана инг. грађ. – члан,
Нешковић Мирослав, дипл. инг. грађ. – члан,
Перишић Татјана, инг. геод. – члан,
Драгаш Момир, дипл.инг. саобр.- члан,
Станишић Борис, дипл.инг.шумар.- члан,
Јовановић Драгана, дипл.инг.пољопр.-члан,
Ивановић Видосав,дипл.инг.маш.-професор- члан,
Божовић Предраг,инг.телеком. – члан
Пријовић Нинослав дипл.менаг.-члан,
Стикић Раде, електро. инг.-члан.

Члан 3.
У складу са одредбама члана 33. Закона о уређењу
простора и грађењу,Савјет за израду Плана обавља
следеће послове :
- прати израду Плана,
- заузима стручне ставове према питањима општег ,
привредног и просторног развоја општине;
- заузима стручне ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских рјешења,
- заузима стручне ставове у погледу усаглашености
Плана са документима просторног уређења који
представљају основу за његову израду, односно у
погледу усклађености Плана са Законом о уређењу
простора и грађењу и другим прописима заснованим
на закону;
- заједно са носиоцима израде Планова, разматра пред
нацрт Плана на стручној расправи;
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-

учествује на стручној расправи о нацрту Плана,
разматр став носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима а ради утврђивања
приједлога Плана.

Члан 4.
Техничке услове за рад Савјета обезбједиће
Одјељење за привреду и финансије Административне
службе Општине Рудо, као носилац припреме Планова.
Члан 5.
Савјет за израду Планова именује са на период
до усвајања Плана.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“
Број:01-022-70/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

11...............................................................................
На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.124/08, 3/09,
92/09 и 58/09), члана 16. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.112/06) и
члана 34. Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“бр.8/08-пречишћен текст, 9/08, 9/02 и 2/11),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
11.06.2012.године, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О измјени Рјешења број.01-477-163/11 од
05.09.2011.године
I.
У Рјешењу број.01-477-163/11 од
05.09.2011.године став 2. члана 1. мијења се и гласи:
„Општина Рудо, ради комплетирања грађевинске парцеле,
продаје Марјановић Милићу
парцелу означену као
к.ч.бр.478/4 звана ОШ Штрпца-неплодно у површини 49
м2, уписаној у листу непокретности број 494 КО
Штрпца.“
II. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-447-61/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

12...............................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,број
8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 11.06.2012. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Задужује се Савјет за спорт и директор ЈУ
Рудоспорт Рудо да сачине списак учесника на 49 МОСИ
играма које ће се ове године одржати у Беранама.
На МОСИ ће бити заступљени следећи спортови:
женска одбојка, карате и риболов.
Број чланова екипа, начин боравка и учешће на
49.МОСИ играма уклопити у укупне трошкове до 5.00
КМкоје ће се издвојити за ове намјене из буџета СО-е
Рудо са ставке „буџетска резерва“.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-68/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср

13...............................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,број
8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 11.06.2012. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Да директор ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо мора
хитно и неодложно спровести одлуке Управног одбора
ове установе и замјеника начелника општине Рудо у року
до пет дана и то:
-да се број радника у овој установи мора смањити
на три извршиоца и једног радника са скраћеним радним
временом на одржавању чистоће,
-радник Арсић Илија неможе више бити радно
ангажован јер је био привремено ангажован а тај рок је
био давно истекао. За његово радно ангажовање нису у
буџету за 2012.годину планирана средства нити тренутно
има потребе за ангажовање већег броја радника од
планирана три.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-67/12.
Датум:11.06.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср
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САДРЖАЈ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Одлука о допуни Одлуке о општинским
административним таксама
Одлука о разврставању путева на подручју
општине Рудо
Одлука о усвајању Плана капиталних
инвестиција за 2012.годину
Одлука о измјени и допуни Одлуке о усвајању
Плана капиталних инвестиција за 2011.годину
Одлука о усвајању Плана одржавања
улица, локалних и некатегорисаних путева
на подручју општине Рудо у 2012.години
Одлука о давању сагласности на реалокацију
буџетских средстава
Одлука о давању земљишта на привремено
кориштење
Одлука о разрјешењу вршиоца дужности
чланова Надзорног одбора ЈП Информативни
центар
Одлука о именовању в.д. чланова Надзорног
одбора ЈП „Информативни центар“ Рудо
Одлука о именовању Савјета за израду
Просторног плана општине Рудо
Рјешење о измјени Рјешења број.01-477-163/11
од 05.09.2011.године
Закључак (о задужењима за припрему 49.
МОСИ)
Закључак (налози дир.ЈУ ЦКПД Просвјета“
Рудо)
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