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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVIII Рудо, 18. септембар  2014. године Број 10 

 

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

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/08 и 98/13) и члана 34. Статута 

општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник 

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

Рудо, на сједници одржаној дана 16.09.2014. године, 

донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о измјени одлуке о безбједности саобраћаја на 

територији општине Рудо 

 

Члан 1. 

 У одлуци о безбједности саобраћаја на 

територији општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 1/13 и 7/14), члан 23. мијења се и гласи: 

 „Одређује се такси стајалиште у Рудом у ул. 

Вожда Карађорђа Петровића од броја 13. до броја 23.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-62/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

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

Статута општине Рудо ("Службени гласник општине 

Рудо", број: 5/13-пречишћени текст), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 16.09.2014. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о измјени и допуни  Одлуке о учествовању општине 

Рудо на лицитацијама у поступку намирења 

потраживања за невраћене кредите за подстицај 

развоја локалне заједнице 

 

Члан  1. 

 У Одлуци о учествовању општине Рудо на 

лицитацијама у поступку намирења потраживања за 

невраћене кредите за подстицај развоја локалне  

 

 

заједнице („Службени гласник општине Рудо“ број 

11/13) члан 4. мијења се и гласи: 

 „Имовина прибављена куповином на јавним 

лицитацијама користиће се за потребе функционисања  

Општинске управе, јавних предузећа и установа чији је 

оснивач општина Рудо, непрофитабилних удружења 

грађана и других правних лица и организација чија је 

дјелатност од интереса за општину, као и за стамбено 

збрињавање породица погинулих бораца, РВИ и 

цивилних жртава рата, корисника ЈУ Центар за социјални 

рад Рудо односно даће се на привремено коришћење 

предходним корисницима уколико би се сељењем из ове 

имовине исти довели у стање социјалне потребе. 

 Одлуку о располагању имовином у складу са 

претходним ставом донијеће Скупштина општине Рудо у 

сваком појединачном случају. 

 Имовина прибављена куповином на јавним 

лицитацијама која не буде распоређена у складу са 

ставом 1. овог члана може се продати  јавним 

надметањем или издати у складу са прописима који 

регулишу ову област. 

 Почетна цијена за продају утврђује се у висини  

трошкова прибављања исте. 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Рудо". 

 

Број:01-022-63/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р    

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

На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо 

-пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“, 

број: 5/13 и 3/14), и члана 115. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

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

одржаној дана 16.09.2014. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању Савјета за безбједност 

саобраћаја општине Рудо 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању Савјета за безбједност 

саобраћаја општине  Рудо  („ Службени гласник општине 
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Рудо“  број: 11/13) у члану 1. тачка 2. име „Горан 

Лазовић“ замјењује се именом „Воислав Крунић“. 

 

Члан  2. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-64/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

                 Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о не усвајању Информације о производно-

финансијском плану ШГ „Панос“ Вишеград за 2014. 

годину и плану рада на територији општине Рудо 

 

Члан  1. 

Не усваја се Информација о производно-

финансијском плану ШГ „Панос“ Вишеград за 2014. 

годину и плану рада на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-37/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о упису ученика у школској 

2014/2015 години 

  

Члан  1. 

Усваја се Информација о упису ученика у 

школској 2014/2015. години. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-58/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Општинске борачке организације Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Општинске борачке организације Рудо за 

период 01.01.-30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-59/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Центар за социјални рад Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Центар за социјални рад Рудо за период 

01.01.-30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-60/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Народна библиотека „Просвјета“  Рудо 
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Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Народна библиотека „Просвјета“  Рудо за 

период 01.01.-30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-61/14                                                                

Датум:16. септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Средњошколски центар Рудо 

 

Члан  1. 

           Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању 

ЈУ Средњошколски центар Рудо за период 01.01.-

30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-62/14                                                                

Датум:16. септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ 

Рудо за период 01.01.-30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-013-63/14                                                                

Датум:16. септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Триторијална ватрогасна јединица Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Триторијална ватрогасна јединица Рудо  за 

период 01.01.-30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-65/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Информативни  центар Рудо 

 

Члан  1. 

             Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању 

ЈУ Информативни центар Рудо за период 01.01.-

30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-66/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

13.............................................................................................. 

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Општинске организације Црвеног крста Рудо 
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Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Општинске организације Црвеног крста Рудо 

за период 01.01.-30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-67/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Центар за културно просвјетну дјелатност 

„Просвјета“  Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Центар за културно просвјетну дјелатност 

„Просвјета“  Рудо за период 01.01.-30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-68/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

15...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

КП „Услуга“ Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању КП „Услуга“ Рудо за период 01.01.-

30.06.2014. године. 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-013-71/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ за туризам и спорт Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ за туризам и спорт  Рудо за период 01.01.-

30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-72/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

17...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо - пречишћен текст („Службени гласник 

општине Рудо“, брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, брoj 3/13 и 5/14), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета за 

период 01.01.-30.06.2014. године 

 

Члан  1. 

Усваја се Извјештај о извршењу буџета за 

период 01.01.-30.06.2014. године. 

 

Члан  2. 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-013-73/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

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

На основу члана 34. и 79. Статута општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласник општине 

Рудо“,бр. 5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника 

Скупштине општине Рудо- пречишћени текст 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

16.09.2014. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА  

РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2014. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  Усваја се Нацрт ребаланса буџета општине Рудо 

за 2014. годину и ставља се на јавну расправу. 

 

Члан 2. 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. Стикић Драган, предсједник 

2. Фуртула Вера, члан  

3. Лангура Марија, члан 

4. Тешевић Зоран, члан 

5. Ћувиза Горан,члан. 

 

Члан 3. 

 Задатак Радне групе из претходног члана је да: 

 1.Нацрт ребаланса буџета општине за 2014. 

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 4. 

 Радна група из члана 2. овог Закључка ће 

учинити доступним Нацрт ребаланса буџета општине 

Рудо за 2014.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 5. 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе преко Центра за услуге 

грађанима до 03.10.2014.године. 

 

Члан 6. 

 Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета 

општине Рудо за 2014. годину одржаће се 

02.10.2014.године са почетком у 12,00 часова у малој 

сали Дома културе Рудо. 

 

Члан 7. 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна 

група је дужна доставити Начелнику општине и 

Скупштини општине Рудо. 

 

Члан 8. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

Број:01-013-74/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

19...............................................................................................  

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању саобраћаја и путних 

комуникација на територији општине Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о стању саобраћаја и 

путних комуникација на територији општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-75/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

На основу члана 34. Статута општине Рудо - 

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“, 

брoj:5/13 и 3/14) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

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

одржаној дана 16.09.2014.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању у области спорта, 

физичке културе, опште културно-просвјетне 

дјелатности и информисања на подручју општине 

Рудо 

 

Члан  1. 

Усваја се Информација о стању у области спорта, 

физичке културе, опште културно-просвјетне дјелатности 

и информисања на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-76/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

21............................................................................................... 

 На основу члана 14. став 2. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08 и 110/08)  и члана 34. 

Статута општине Рудо-пречишћени текст („Службени 

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

општине Рудо на сједници одржаној дана 16.09.2014. 

године. доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању мишљења 
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Даје се позитивно мишљење за утврђивање 

општег интереса за изградњу и коришћење 

хидроелектране „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина 

Рудо. 

 Ова хидроелектрана ће бити значајан привредни 

објекат не само за општину Рудо већ и за Републику 

Српску, обзиром да ће производити знатне количине 

електричне енергије и да ће приликом изградње, у 

значајној мјери, бити ангажовани домаћи привредни 

потенцијали  и радна снага у току изградње и 

експлоатације објекта.  Стога сматрамо да је изградња 

хидроелектране „Мрсово 1“,  на земљишту ближе 

означеном у плану експропријације, од општег интереса 

и да Влада Републике Српске може донијети одлуку о 

утврђивању општег интереса како би се приступило 

експропријацији непокретности које обухвата изградња. 

 Од инвеститора „Comsar Energy Hidro“ доо Бања 

Лука се тражи да приликом изградње и експлоатације  

хидроелектране „Мрсово 1“ код запошљавања приоритет 

имају незапослена лица са подручја општине Рудо и да у 

току изградње, у складу са могућностима, ангажује 

домаће привредне субјекте, односно предузећа са 

подручја општине Рудо. Поред тога тражи се да се 

максимално поштују еколошки стандарди у циљу 

заштите животне средине и уз максимално очување 

постојеће инфраструктуре. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-77/14                                                                

Датум:16.септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

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

 На основу члана 12. став 4. Закона о концесијама 

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

члана 34. Статута општине Рудо-пречишћени текст 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

16.09.2014. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању мишљења 

 

 Даје се позитивно мишљење за додјелу 

концесије предузећу „Comsar Energy Hidro“ доо Бања 

Лука за експлоатацију техничког грађевинског камена-

кречњака на лежишту „Варде“ општина Рудо.  

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-78/14                                                                

Датум:16 септембра 2014.године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                    Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

1...............................................................................................  

 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/08, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо-пречишћени текст („Службени гласник 

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

Рудо доноси  

 

О Д Л У К У 

о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског 

земљишта путем јавног конкурса-лицитације 

 

Члан 1. 

  Општина Рудо даје под закуп путем усменог 

јавног надметања-лицитације неизграђено градско 

грађевинско земљиште означено као к.ч.бр. 432 у нарави 

парк, уписано у Лист непокретности број 468 КО Рудо 

град, и то: 

- 4 локације за постављање привремених монтажно-

демонтажних објеката-киоска; 

- 1 локација за постављање љетне баште. 

 

Члан 2. 

Предметне локације су јавне површине које се 

налазе у ужем градском језгру у зони пословних 

дјелатности, а приликом постављања привремених 

објеката, инвеститор се мора придржавати претходно 

израђених урбанистичко-техничких услова. 

 

Члан 3. 

 Почетна цијена за додјелу у закуп неизграђеног 

градског грађевинског земљишта одређена је чланом 3. 

Одлуке о утврђивању почетне цијене за додјелу у закуп 

грађевинског земљишта („Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/13) и за градску грађевинску зону, у којој се 

налазе предметне локације,  износи 10 КМ /м
2
. 

 

Члан 4. 

 Локације из члана 1. ове одлуке дају се у закуп 

привремено, са роком трајања од 5 (пет) година, уз 

могућност продужења истог, а најкасније до привођења 

земљишта намјени, која је предвиђена планским актом. 

 

Члан 5. 

 Учесници лицитације су дужни положити 

кауцију у висини од 10% од почетне цијене закупнине за 

локацију за коју лицитирају на жиро рачун општине Рудо 

број: 565720800000109 отворен код Бобар банке. 

 Учесник лицитације се може пријавити за више 

предметних локација уз обавезу уплате кауције за сваку 

лицитацију, а у случају одустанка, губи право на 

повраћај кауције. 

 

Члан 6. 

 Са учесником који понуди највећу цијену  

закључиће се уговор а излицитирану цијену дужан је 

уплатити у року од 15 дана од завршеног поступка 

лицитације. Мјесечни износ закупнине одређен Одлуком 

о висини накнаде за заузимање јавних површина на 
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подручју општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 4/13), закупац је дужан плаћати до 15. у 

мјесецу за претходни мјесец. 

 

Члан 7. 

 Поступак лицитације спровешће Комисија за 

продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо 

број: 01-022-154/12 од 05.12.2012.године у складу са 

одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12). 

 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-477-17/14 

Датум:02.09.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

 На основу члана 43. Закона о локалној 

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

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

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ 

број: 5/13 и 3/14) Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Трезору 

општине Рудо, за мјесец јул 2014. године (организациони 

код 9 999 999), у износу од 7653,86 КМ, са конта 375500 

– Суфицит из ранијег периода на Општинску управу 

Рудо (организациони код 0 080 130) на конто 412799 – 

Расходи за остале стручне услуге (1.955,83 КМ – Лимски 

биатлон), на конто 412439 – Расходи за остали материјал 

за образовање, науку, културу и спорт (312,00 – Лимски 

биатлон), на конто – 412249 – Расходи за остале услуге 

превоза (510,00 КМ – Лимски биатлон), на конто 412429 

– Расходи за остали медицински и лабораторијски 

материјал (180,00 – Лимски биатлон), на конто 412729 – 

Расходи за остале услуге осигурања (75,60 – Лимски 

биатлон), на конто 412732 – Расходи за услуге 

објављивања тендера и огласа (200,00 – Лимски 

биатлон), на конто 412799 - Расходи за остале стручне 

услуге (1.425,00 КМ – Лимски биатлон) и на конто 

412943 – Расходи по основу организације пријема и 

манифестација (2.995,43 – Лимски биатлон). 

Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец јул 2014. године (организациони 

код 0 080 130), у износу од 1.715,00 КМ, са конта 411100 

– Расходи за бруто плате (1.100,00 КМ) на конто 416327 

– Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 

незапосленим (1.100,00 КМ – плате приправника) и са 

конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (615,00 

КМ) на конто 516143 – Издаци за залихе одјеће и обуће 

(615,00 КМ – набавка униформи).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-16/14 

Датум:28.08.2014. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

 На основу члана 43. Закона о локалној 

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

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

пречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“ 

број: 5/13 и 3/14) Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Јавној 

установи за туризам и спорт, за мјесец јул 2014. године 

(организациони код 0 080 930), у износу од 1.000,00 КМ, 

са конта 412249 – Расходи за остале услуге превоза на 

конто 412630 – Расходи по основу утрошка горива 

(1.000,00 КМ).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-17/14 

Датум:28.08.2014.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

1. Одлука о измјени Одлуке о безбједности саобраћаја на територији општине Рудо,    1 

2. Одлука о измјени одлуке о учествовању општине Рудо  на лицитацијама у поступку намирења  

потраживања  за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице,     1 

3. Одлука о замјени члана Савјета за безбједност саобраћаја општине Рудо     1 

4. Закључак о не усвајању Информације о производно финансијском плану ШГ „Панос“ Вишеград 

         за 2014. годину и плану рада на територији општине Рудо       2 

5. Закључак о усвајању Информација о упису ученика школској 2014/2015 години    2 

6. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. Општинске борачка организација Рудо   2 

7. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. ЈУ Центар за социјални рад Рудо    2 

8. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. ЈУ Народна библиотека „Просвјета“  Рудо   2 

9. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. ЈУ Средњошколски центар Рудо    3 

10. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо  3 

11. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо   3 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. ЈП Информативни центар Рудо    3 

13. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. Општинске организације Црвеног крста Рудо   3 

14. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. ЈУ Центар за културно просвјетну дјелатност  

„Просвјета“ Рудо           4 

15. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. КП „Услуга“ ад Рудо     4 

16. Закључак о усвајању Извјештаја о шест. посл. Јавна установа за туризам и спорт Рудо   4 

17. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2014. године   4 

18. Закључак о усвајању нацрта Ребаланса буџета општине Рудо за 2014. годину    4 

19. Закључак о усвајању Информације о стању саобраћаја и путних комуникација 

 на територији општине Рудо          5 

20. Закључак о усвајању Информације о стању у области спорта, физичке културе, 

 опште културно-просвјетне дјелатности и информисања на подручју општине Рудо    5 

21. Закључак о давању Мишљења за утврђивање општег интереса за изградњу ХЕ Мрсово   5 

22. Закључак о давању Мишљења за додјелу концесије за експлоатацију техничког грађевинског 

 камена-кречњака на лежишту „Варде“, општина Рудо       6 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
  

1. Одлука о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта путем јавног конкурса-лицитације 6 

2. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (трезор општине)     7 

3. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (ЈУ за туризам и спорт)    7 

 

 


