СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XI

Број: 8
Рудо, 06. јули. 2009.године
к.ч.бр.133 и к.ч.бр.98, к.ч.бр.154, к.ч.бр.134 и
к.ч.бр.154, к.ч.бр.134. и к.ч.бр.153, к.ч.бр.134 и
к.ч.бр.151, к.ч.бр.135 и к.ч.бр.136, к.ч.бр.171 и
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к.ч.бр.136, к.ч.бр.171. и к.ч.бр.169, к.ч.бр.173 и
к.ч.бр.177, к.ч.бр.173 и к.ч.бр.178, к.ч.бр.173 и
На основу члана 50. Закона о уређењу
к.ч.бр.179, пресјеца дио парцеле к.ч.бр.179 и
простора („Службени гласник Републике
к.ч.бр.181/1, затим се наставља парцелом
Српске“,бр.84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), члана
к.ч.бр.182/2 и западним границама парцела
34. Статута општине Рудо („Службени гласник
к.ч.бр.188, к.ч.бр.190, к.ч.бр.191, к.ч.бр.192,
општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08
к.ч.бр.193,к.ч.бр.195,
дијелом
к.ч.бр.194,
и 2/09), члана 2. Одлуке о одређивању осталог
сеоским путем к.ч.бр.196, пресјеца Регионални
грађевинског земљишта бр.01-023-71/08 од
пут Увац –Добрун и парцелу к.ч.бр.203 и
29.05.2008.године, Скупштина општине Рудо на
наставља ка сјеверу узводно током ријеке Увац,
сједници одржаној дана 30.06. 2009. године, д о
гдје од тромеђе граница к.ч.бр.89, к.ч. 87 и
носи
ријеке Увац к.ч.бр.342 почиње резервна зона
индустрије све до тромеђе к.ч.бр.6, к.ч.бр.4 и
к.ч.бр.342, одакле се наставља индустријска
ОДЛУКУ
зона која се граничи са западне стране
о приступању израде Регулациног плана
Регионалним путем Увац-Добрун к.ч.бр.349 до
насеља Горњи и Доњи Увац
тромеђе к.ч.бр.4, к.ч.бр.349, одакле наставља
резервна индустријска зона до тромеђе к.ч.бр.87,
к.ч.бр.89 и к.ч.бр.349 одакле је граница и
Члан 1.
кренула.
Граница обухвата Регулациног плана
Приступа се изради Регулационог плана
насеља
Доњи Увац – локација 1 полази од
насеља Горњи и Доњи Увац у складу са
Регионалног пута Увац-Добрун к.ч.бр.349 и
Просторним планом општине Рудо.
спушта се према југу парцелом к.ч.бр.209,
обилазећи воденицу и наставља јазом к.ч.бр.261
Члан 2.
све до ријеке Увац к.ч.бр.346. Граница се
спушта до тромеђе к.ч.бр.346, к.ч.бр.285 и
Граница обухвата Регулационог плана
к.ч.бр.351 које припада жељезничкој прузи,
насеља Горњи Увац полази од Регионалног пута
затим скреће сјеверозападно између граница
Увац – Добрун к.ч.бр.349 иде према западу
парцела к.ч.бр.284 и к.ч.бр.283 и излази и
дијелом потока к.ч.бр.345, наставља се јужно
наставља Регионалним путем Увац-Добрун
између границе парцеле к.ч.бр.119 и парцела
к.ч.бр.350 и к.ч.бр.349, све до граница парцела
к.ч.бр. 118, к.ч.бр.117, к.ч.бр.110, к.ч.бр.109,
к.ч.бр.210 и к.ч.бр.209 одакле је и кренула.
к.ч.бр.102, поново запоадно између к.ч.бр.119 и
Граница обухвата Регулационог плана
к.ч.бр.99, к.ч.бр.98. Граница се затим спушта
насеља Доњи Увац – локација 2 полалзи од
јужно између граница к.ч.бр.120 и к.ч.бр.98,
тромеђе парцела к.ч.бр.352, к.ч.бр.353 и
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к.ч.бр.350, креће се према југу читавом
парцелом к.ч.бр329 гдје наставља југозапоадно
низ обалу ријеке Лим к.ч.бр.348 до моста,
одатле се пружа сјевероисточно парцелом
к.ч.бр.353 све до тромеђе одакле је и кренула.
Члан 3.
Рок израде Регулационог плана за
поменута насеља је годину дана од дана
потписивања уговора о изради са овлаштеном
организацојом за израду просторно-планске
документације.
Члан 4.
Средства за израду Регулационог плана
су обезбјеђена из намјенских средстава од
Министарства
за
просторно
уређење,
грађевинарство и екологију за 2009. годину.
Члан 5.
Носилац припреме и организације посла
на изради Регулационог плана насеља из члана
2. ове Одлуке је Одјељење за привреду и
финансије Општинске административне службе
општине Рудо.

Члан 8.
На основу резултата јавне расправе о
Нацрту плана, носилац припреме, утврђује
Приједлог плана и исти подноси Скупштини
општине Рудо на усвајање.
Уз Предлог плана, носилац припрема
плана дужан је доставити образложење и све
приједлоге и мишљења, прикупљене у току
јавне расправе о Нацрту плана.
Члан 9.
Носилац припреме и организације плана
дужан је да, у току израде плана, обезбједи
сарадњу и усаглашавање ставова са свим
чиниоцима израде плана.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-023-167/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

Члан 6.
Израда Регулационог плана ће се
повјерити правном лицу које је регистровано за
израду просторно-планске документације према
Закону о уређењу простора, а које ће се
одабрати у поступку, сагласно одредбама Закона
о јавним набавкама.
Члан 7.
Носилац припреме и организације плана
утврђује Нацрт плана и ставља га на јавни увид,
у трајању од најмање тридесет дана, ради
изјашњавања и подношења писмених примједби
на Нацрт плана у остављеном року.
Истовремено са излагањем Нацрта плана,
на јавни увид, спровешће се стручна расправа.
О мјесту трајања и начину јавног
излагања Нацрта плана, јавност се обавјештава
најмање осам дана раније.
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На основу члана 34.Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2709), на
приједлог Комисије за планирање развоја
локалне заједнице Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 30.06.2009.године,
донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Плана капиталних инвестиција за
2009.годину
Члан 1.

Усваја се План капиталних инвестиција
на подручју општине Рудо за 2009.годину које, у
складу са усвојеним буџетом општине Рудо за
2009.годину и Одлуком о распореду и
коришћењу суфицита оствареног у 2008.години,
износе 446.250,00 КМ а чине га следеће
инвестиције:
„Службени гласник општине Рудо“ број 8/09
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1.Изградња започетог пројекта на
стадиону ФК Рудо ......................... 120.000 КМ
- учешће општине Рудо у................. 70.000 КМ
2.Реконструкција зграде општине
Рудо-ентеријер .............................. 150.000 КМ
- учешће општине Рудо
у износу од………………………... 85.000 КМ
3.Изградња водовода „ЈЕЛОВИК“ .. 155.000 КМ
4.Реконструкција водоводне мреже
у Рудом .......................................... 36.500 КМ
5.Јавна расвјета у МЗ Рудо и МЗ
Увац................................................ 18.000 КМ
6.Ревизија грант уговора екстерне
акције ЕЗ „Интегрални приступ развоју
туризма Горњо-Дринске регије
„ВОДЕНИ ЋИРО“ ..........................
5.450 КМ
7.Изградња прилаза за инвалида
Ћувиза Милосава-Рудо .................
5.600 КМ
8.Откуп земљишта за изградњу улице
у насељу Росуље-Рудо ................. 25.000 КМ
9.Реконструкција оштећених мостова
на подручју МЗ Старо Рудо.. ........
4.200 КМ
10.Израда и ревизија главног пројекта
дјечијег обданишта у Рудом ...........
4.000 КМ
11.Реконструкција крова зграде
обданишта у Рудом ...........................
8.000 КМ
12.Средњошколски центар Рудо-дјелимична реконструкција унутрашњости
школе ( кречење ) ............................ .
9.500 КМ
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2709), на
приједлог Комисије за сагледавање ситуације у
ОДП „ФАП Аутодјелови“-у стечају, Скупштина
општине
Рудо
на
сједници
одржаној
30.06.2009.године, д о н и ј е л а ј е
О Д Л У К У
o учествовању општине Рудо на лицитацији
за продају
„ОДП“ФАП Аутодјелови“ Рудо- у стечају
Члан 1.
Општина Рудо ће дати понуду у
затвореној коверти и учествовати на усменом
јавном надметању за продају Фабрике “ФАП
Аутодјелови“
у
Рудом
заказаном
за
03.07.2009.године у циљу куповине ове
фабрике, са припадајућим земљиштем површине
12.099 м2 уписаним у Пл.бр.446, КО Рудо,
кч.бр.1101. са производним халама,машинама и
другим инвентром без уласка у куповину
неизграђеног грађевинског земљишта.
На име депозита, прије почетка
лицитације, уплатиће се износ од 50.000 КМ.

Разлика у износу од 20.000 КМ оставља
се као резерва за евентуално непредвиђене
трошкове у реализацији наведених пројеката.

Члан 2.
Овлашћује се начелник општине Рудо да
представља општину Рудо на лицитацији из
члана 1.ове одлуке са максималним износом до
кога може лицитирати у износу од 1.260.000
КМ.

Члан 2.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.

Средства за куповину фабрике из члана
1. ове одлуке обезбједиће се из средстава
Општине Рудо и Владе Републике Српске.

Број:01-023-160/09
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц.с.р.

Члан 4.

УКУПНО : 426.250 КМ

Ова одлука ступа на снагу даном
доношена а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-023-163/09
Датум:30.06.09.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и
члана 107. Пословника Скупштине општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“бр.8/08-пречишћени текст), Скупштина
општине Рудо на својој сједници одржаној дана
30.06.2009.године, донијела је
ОДЛУКУ
О измјени Одлуке о висини накнаде за
обављање дужности одборника

О измјени Одлуке о платама функционера
локалне самоуправе Рудо
Члан 1.
У Одлуци о платама функционера
локалне самоуправе Рудо број: 01-023-123/08 од
11.12.2008.године, члан 3. који гласи:
„Обрачуната плата функционера из
члана 1. ове Одлуке увећава се по основу
критеријума броја становника и то:
1.Начелник општине............ 10%
2.Замјеник начелника ......... 10%
3.Предсједник Скупштине...10%“,брише се.

Члан 1.
У Одлуци о висини накнаде за обављање
дужности одборника број: 01-023-3/09 од
19.02.2009.године, члан 2. мјења се и гласи:
„На име обављања дужности одборника
Скупштине општине Рудо, одборницима
припада накнада у износу од 265,00 КМ.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“ а примјењиваће се од
01.07.2009.године.
Број:01-023-161/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

05
На основу члана 17. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе
(„Службени
гласник
Републике
Српске“бр.96/05), 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 107.
Пословника
Скупштине
општине
Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст), Скупштина општине Рудо
на
својој
сједници
одржаној
дана
30.06.2009.године, донијела је

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“ а примјењиваће се од
01.07.2009.године.
Број:01-023-166/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с,р.

06
На основу члана 2. 12. став 9. Изборног
закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник Босне и Херцеговине“ бр.23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 и 37/08) и
члана 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08 и 2/09), Скупштина општине Рудо на
својој
сједници
одржаној
дана
30.06.2009.године, донијела је
ОДЛУКУ
о висини накнаде члановима Општинске
изборне комисије Рудо
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
накнаде, која припада члановима Општинске
изборне комисије Рудо на име обаљања
дужности и начин њене исплате.

ОДЛУКУ
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Члан 2.
На име обављања дужности члановима
Општинске изборне комисије Рудо, према
планираним средствима у буџету општине Рудо
за 2009.годину, припада накнада у износу од
265,00 КМ мјесечно.
Члан 3.
Исплата накнаде врши се по истеку
мјесеца за који је остварена накнада.

ОДЛУКУ
о избору и именовању начелника Одјељења
за општу управу и друштвене дјелатности
општине Рудо
I
СТИКИЋ
ДРАГАН,
дипломирани
економиста из Увца, општина Рудо бира се и
именује за начелника Одјељења за општу управу
и друштвене дјелатности општине Рудо на
период трајања мандата Скупштине општине
Рудо.

Члан 4.
II
У складу са чланом 39. Закона о
буџетском
систему
Републике
Српске
(„Службени гласник РС“,бр.54/08), исплата
накнаде вршиће се зависно од расположивих
средстава у Буџету општине.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рудо“.
Образложење

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“ а примјењиваће се од
01.01.2009.године.
Број:01-023-162/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

07
На основу члана 12. став 3. Закона о
Министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
35. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. и 56.
став 1. Статута Општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број:8/08-пречишћени
текст, 9/08 и 2/09), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 30.06.2009. године,
донијела је

Поновни јавни конкурс за пријем на
радно мјесто: начелник Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности општине Рудо
број:02-120-593/09 од 08.04.2009. године,
објављен је у дневном листу „Фокус“ дана
09.04.2009. године и „Службеном гласнику
Републике Српске“, број:31/09 дана 22.04.2009.
године, као и на ТВ Рудо.
Пријаве на конкурс су се могле
подносити у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса. Обзиром да конкурс није
истовремено објављен у гласилима, рок је текао
од дана последњег објављивања односно од
22.04.2009.године.
У остављеном року, пријаву на конкурс
су поднијела два кандидата:Јовановић Мирко,
дипломирани правник из Рудог и Стикић
Драган, дипломирани економиста из Увца,
општина Рудо.
Обзиром да су пријављени кандидати
испуњавали услове конкурса, Комисије за избор
их је позвала на интервју. На позив се одазвао
само кандидат Стикић Драган па је Комисија
након извршеног интервјуа извршила бодовања
у складу са задатим критеријима и доставила
приједлог Начелнику општине Рудо на даље
разматрање (записник Комисије за избор
број:02-120-539/09 од 17.06.2009.године).
На основу приједлога Комисије за избор
Начелник општине Рудо је актом број: 02-29-
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829/09 од 23.06.2009. године предложио да се за
Начелника Одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности именује Стикић Драган,
дипломирани економиста из Увца, општина
Рудо.
Сходно напријед наведеном, примјеном
одредби члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске, члана 35. Закона о локалној самоуправи
и члана 34. и 56. Статута Општине Рудо,
одлучено је да се за Начелника за општу управу
и друштвене дјелатности општине Рудо именује
Стикић Драган из Увца, општина Рудо.
Број:01-023-156/09
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав, дипл.ецц,с.р.

08
На основу члана 12. став 3. Закона о
Министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број:41/03), члана
34.став 1 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. и 41. став 1. и
2. Статута Општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“ број:8/08-Пречишћени текст,
9/08 и 2/09), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 30.06.2009. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о избору и именовању секретара Скупштине
општине Рудо
I
ЂУРОВИЋ
ЗОРАН,
дипломирани
правник из Штрбаца, општина Рудо бира се и
именује за секретара Скупштине општине Рудо
на период трајања мандата Скупштине општине
Рудо.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рудо“.
Образложење
Поновни јавни конкурс за пријем на
радно мјесто: секретар Скупштине општине
Рудо број:02-120-593/09 од 08.04.2009.године,
објављен је у дневном листу „Фокус“ дана
09.04.2009.године и
„Службеном гласнику
Републике Српске“број:31/09 дана 22.04.2009.
године, као и на ТВ Рудо.
Пријаве на конкурс су се могле
подносити у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса.Обзиром да конкурс није
истовремено објављен у гласилима, рок је текао
од дана последњег објављивања односно од
22.04.2009.године.
У остављеном року, пријаву на конкурс
је поднио један кандидат Ђуровић Зоран,
дипломирани правник из Штрбаца, општина
Рудо.
Обзиром да пријављени кандидат
испуњава услове конкурса, Комисија за избор је
спровела
поступак
интервјуа,
извршила
бодовања у складу са задатим критеријима и
доставила приједлог Скупштини општине Рудо
на даље разматрање (записник Комисије за
избор број:02-120-539/09 од 17.06.2009.године).
Сходно напријед наведеном, примјеном
одредби члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске, члана 34. Закона о локалној самоуправи
и члана 34. и 41. Статута Општине Рудо,
одлучено је да се за секретара Скупштине
општине Рудо именује Ђуровић Зоран из
Штрбаца, општина Рудо.
Број:01-023-157/09
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав, дипл.ецц,с.р.
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09
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и
члана 107. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“
бр.8/08-пречишћени текст),Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана
30.06.2009.године, донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу чланова Комисије за
рјешавање проблема у јавном саобраћају
Члан 1.
Разрјешавају се чланови Комисије за
рјешавање проблема у јавном саобраћају:

ОДЛУКУ
о именовању чланова Комисије за рјешавање
проблема у јавном саобраћају
Члан 1.
Именују се чланови Комисије
рјешавање проблема у јавном саобраћају:
1.Ћировић Витомир
2.Милинковић Добрисав
3.Баранац Љубица
4.Драгаш Момир

за

Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши преглед
стања и могућности рјешавања проблема јавног
саобраћаја, да предузме конкретне активности
на рјешавању проблема и да о томе извјести
Скупштину општине Рудо.
Члан 3.

1.Чолаковић Милко
2.Јовановић Драган
3.Ћировић Велибор
4.Арсић Илија

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-023-158/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

10
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и
члана 107. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“
бр.8/08-пречишћени текст),Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана
30.06.2009.године, донијела је

Број:01-023-159/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

11
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 и 2/09) и
члана 107. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“
бр.8/08-пречишћени текст),Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана
30.06.2009.године, донијела је

ОДЛУКУ
О давању земљишта на привремено
кориштење
„Службени гласник општине Рудо“
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ОДЛУКУ
o давању пословног простора на привремено
кориштење

Члан 1.
З.П. Електродистрибуцији а.д. Пале пословница Рудо, даје се на привремено
коришћење неизграђено градаско грађевинско
земљиште у површини од 300 м2, без накнаде.
Наведено земљиште је дио к.ч. 862/1
уписане у п.л. 468 КО Рудо на име општине
Рудо и налази се преко пута ауто механичарске
радионице и техничког прегледа Јахорина
осигурања А.Д. и граничи са парцелом к.ч.868.
Члан 2.
Земљиште из члана 2. ове одлуке
А.Д.Електродистрибуција Пале ће користити за
привремено складиштење дрвених стубова и
бетонских ногара.
Члан 3.

Члан 1.
Комуналном предузећу „Услуга“ Рудо,
даје се на привремено коришћење, без накнаде,
пословни
простор
–
аутомеханичарска
радионица.
Наведени пословни простор налази се у
непосредној близини старе жељезничке станице
на парцели означеној са к.ч. бр.862/2 уписаној
на ПЛ бр.468 КО Рудо на име општине Рудо у
укупној површини од 227 м2
Члан 2.
Пословни простор из члана 1. ове одлуке
Комунално предузеће „Услуга“ Рудо ће
користити за смјештај пресе за балирање отпада
и смјештај балираног материјала.

Овлашћује се Начелник општине Рудо да
са А.Д. Електродистрибуција Пале 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:01-023-164/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да
са Комуналним предузећем „Услуга“ Рудо
закључи уговор о коришћењу наведеног
пословног простора.
Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивају а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Рудо“.
Број:01-023-165/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

12
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
и 2/09) и члана 107. Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ бр.8/08-пречишћени текст), Скупштина
општине Рудо на својој сједници одржаној дана
30.06.2009.године, донијела је

13

На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана
113. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени
текст),
разматрајући
нацрт
Ребаланса буџета за 2009. годину, Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
30.06.2009. године, д о н и ј е л а ј е
„Службени гласник општине Рудо“ број 8/09
Страна 8

ЗАКЉУЧАК
о прихватању нацрта Ребаланса буџета за
2009. годину
Члан 1.
Прихвата се нацрт Ребаланса буџета за
2009. годину, с тим да предлагач приликом
израде приједлога Ребаланса буџета за 2009.
годину
уважи
препоруке
Министарства
финансија датих у свом мишљењу о нацрту
Ребаланса буџета општине Рудо за 2009. годину
и да сагледа могућности за уважавање
примједби од стране одборника у току расправе
о овом нацрту.

присутан представник ЈЗУ Апотека „Здравље“
Рудо.
Задужује се интерна контрола за
контролу буџетских корисника општине Рудо да
изврши контролисање пословања ЈЗУ Апотека
„Здравље“ Рудо за 2008. годину и сачини
извјештај за Скупштину општине Рудо.
Задужује се колегиј и Стручна служба
Скупштине општине Рудо да на дневни ред осме
редовне сједнице Скупштине општине стави
Извјештај о раду ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо
за 2008. годину као и извјештај интерне
контроле за контролу буџетских кросина
општине Рудо.
Члан 2.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-03-176/09.
Датум:30.06.09.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-03-175/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

15
14
На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана
113. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст), разматрајући Извјештај о
раду ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо за
2008.годину,
Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 30.06.2009. године, д о н
ијела је

На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана
113. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст), разматрајући Информацију
о реализацији одлука и закључака са 5. и 6.
редовне сједнице Скупштине општине Рудо,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 30.06.2009. године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК
о враћању Извјештаја о раду ЈЗУ Апотека
„Здравље“ Рудо за 2008. годину

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о реализацији
одлука и закључака са 5. и 6. редовне
сједнице Скупштине општине Рудо

Члан 1.

Члан 1.

Враћа се Извјештај о раду ЈЗУ Апотека
„Здравље“ Рудо за 2008. годину, без разматрања,
из разлога што сједници Скупштине општине
Рудо приликом разматрања овог извјештаја није

Усваја се Информација о реализацији
одлука и закључака са 5. и 6. редовне сједнице
Скупштине општине Рудо.

„Службени гласник општине Рудо“
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-03-169/09.
Датум:30.06.09.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

16
На основу члана 207. и 208. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник
Републике Српске“број 13/02) и члана
34.Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“бр.8/09-пречишћени текст,9/08 и
2/09) и члана 113.Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“бр.8/09-пречишћени текст), Скупштина
општине
Рудо
на
сједници
одржаној
30.06.2009.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ
ПРАВА ВЛАСНИШТВА
I
У члану 1.Одлуке о преносу права
власништва број: 01-023-35/09 од 23.03.2009.
године исправља се грешка на тај начин што
умјесто рјечи „...пресе за рециклажу...“треба да
стоји „...пресе за балирање отпада...“.
II

пренијела право власништва на опреми за
прикупљање отпада и рециклажу и то једној
преси за рециклажу и 41 контејнер за
прикупљање отпада.
Приликом
доношења
ове
Одлуке
начињена је грешка јер је у питању опрема за
прикупљање и рециклажу, конкретно преса за
балирање отпада и контејнери за прикупљање
отпада а не преса за рециклажу како стоји у
члану 2.наведене Одлуке.
Обзиром да се ради о техничкој
грешци,примјеном члана 207. Закона о општем
управном поступку приступило се исправци
овим путем.
ПРАВНА ПОУКА:Против овог закључка се
може покренути управни спор пред Окружним
судом у Источном Сарајеву у року од 30 дана од
дана његовог пријема.
Број:01-03-168/09
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

17
На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана
113. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст), разматрајући Информацију
одрживог повратка избјеглих и расељених лица
на територији општине Рудо, Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
30.06.2009. године, д о н и ј е л а ј е

Ова исправка има правно дејство од дана
од којег правно дејство има наведена Одлука.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације одрживог повратка
избјеглих и расељених лица на територији
општине Рудо
Члан 1.

О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком
број:
01-023-35/09
од
23.03.2009.године Скупштина општине Рудо је
на Комунално предузеће „Услуга“ Рудо

Усваја се Информација одрживог
повратка избјеглих и расељених лица на
територији општине Рудо.
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-03-174/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

19
На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана
113. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст), разматрајући Информацију
о снабдјевености и квалитету воде за пиће на
територији општине Рудо, Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 30.06.2009.
године, д о н и ј е л а ј е

18
На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана
113. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст), разматрајући Информацију
о стању спорта и физичке културе на подручју
општине Рудо, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 30.06.2009. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о стању спорта и
физичке култутре на подручју општине Рудо

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о снабдјевености и
квалитету воде за пиће на територији
општине Рудо
Члан 1.
Усваја се Информација о снабдјевености
и квалитету воде за пиће на територији општине
Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-03-171/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

Члан 1.
Усваја се Информација о стању спорта и
физичке културе на подручју општине Рудо.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-03-170/09.
Датум:30.06.09.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

20
На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана
113. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст), разматрајући Информацију
о заштити животне средине на територији
општине Рудо, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 30.06.2009. године, д о н
ијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о заштити животне
средине на територији општине Рудо
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Члан 1.
Усваја се Информација о заштити
животне средине на територији општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-03-173/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

21
На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана
113. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст), разматрајући Информацију
о снабдјевености електричном енергијом на
подручју општине Рудо ,Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 30.06.2009.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о снабдјевености
електричном енергијом на подручју општине
Рудо
Члан 1.
Усваја се Информација о снабдјевености
електричном енергијом на подручју општине
Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-03-172/09.
Датум:30.06.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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САДРЖАЈ
01-Одлука о приступању израде Регулационог
плана насеља Горњи и Доњи Увац;
02-Одлука о усвајању Плана капиталних
инвестиција за 2009. годину;
03-Одлука о учествовању општине Рудо на
лицитацији
за
продају
„ОДП
ФАП
„Аутодјелови“ Рудо- у стечају;
04-Одлука о измјени Одлуке о висини накнаде
за обављање дужности одборника;
05-Одлука о измјени Одлуке о платама
функционера локалне самоуправе Рудо;
06-Одлука о висини накнаде члановима
Општинске изборне комисије Рудо;
07-Одлука о избору и именовању начелника
Одјељења за општу управу и друштвене
дјелатности општине Рудо;
08-Одлука о избору и именовању секретара
Скупштине општине Рудо;
09-Одлука о разрјешењу чланова Комисије за
рјешавање проблема у јавном саобраћају;
10-Одлука о именовању чланова Комисије за
рјешеавање проблема у јавном саобраћају;
11-Одлука о давању земљишта на привремено
кориштење;
12-Одлука о давању пословног простора на
привремено кориштење;
13-Закључак о прихватању нацрта Ребаланса
буџета за 2009. годину;
14-Закључак о враћању Извјештаја о раду ЈЗУ
Апотека „Здравље“ Рудо за 2008. годину;
15-Закључак о усвајању Информације о
реализацији одлука и закључака са 5. и 6.
редовне сједнице Скупштине општине Рудо;
16-Закључак о исправци Одлуке о преносу права
власништва;
17-Закључак о усвајању Информације одрживог
повратка избјеглих и расељених лица на
територији општине Рудо;
18-Закључак о усвајању Информације о стању
спорта и визичке културе на подручју општине
Рудо;
19-Закључак о усвајању Информације о
снабдјевености и квалитету воде за пиће на
територији општине Рудо;
20-Закључак о усвајању Информације о заштити
животне средине на територији општине Рудо;
21-Закључак о усвајању Информације о
снабдјевености електричном енергијом на
подручју општине Рудо;
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