СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XXI

Рудо, 25. септембар 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
97/16), члана 36. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број 4/17), и члана 17. Закона о
студентском стандарду („Службени гласник Републике
Српске“, број 34/08) Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 22.09.2017.године, д о н и ј е л а
је

О Д Л У К У
о додјели студентских стипендија из средстава буџета
општине Рудо
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови, основи и
мјерила, поступак и органи за додјелу студентских
стипендија из средстава буџета општине Рудо.
Члан 2.
Студентске стипендије из средстава буџета
општине Рудо додјељиваће се редовним студентима
првог и другог циклуса студија са пребивалиштем на
подручју општине Рудо, који то право или другу редовну
новчану помоћ по основу студирања не користе од
другог даваоца.
Студентске стипендије се додјељују студенту до
краја редовног школовања, а најкасније до навршених 26
година живота.
Члан 3.
Студентима, члановима породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида I и II категорије,
студентима са посебним потребама – лица ометена у
развоју и ученицима генерације средњих школа одобрава
се стипендија без бодовања.
Члан 4.
Право на студентску стипендију немају:
- студенти чији чланови домаћинства имају неизмирене
обавезе према општини Рудо по било ком основу,
укључујући и дуговања по основу кредита за подстицај
развоја;

Број 8

-студенти који нису похађали основну школу на
територији општине Рудо, а имали су пребивалиште на
територији општине Рудо, од првог до петог разреда;
- редовни студенти који су обновили годину студија (за
ту годину);
- редовни студент - корисник стипендије који је уписао
исту годину студија на другом факултету (за ту годину);
- студенти-апсолвенти.
Члан 5.
Студентске стипендије додјељиваће се редовним
студентима бодовањем по следећим критеријумима:
1. УСПЈЕХ У ДОСАДАШЊЕМ ШКОЛОВАЊУ
1.1. За студенте прве године студија просјечна оцјена у
средњој школи укључујући и оцјену са завршногматурског испита:
-просјечна оцјена 5,00...................... 8 бодова
-просјечна оцјена 4,50-4,99............. 7 бодова
-просјечна оцјена 4,00-4,49............ 6 бодова
-просјечна оцјена 3,50-3,99............ 5 бодова
-просјечна оцјена 3,00-3,49........... 4 бода
-просјечна оцјена 2,00-2,99..........
0 бодова
1.2.За студенте осталих година студија, просјечна оцјена
претходних година студија:
-просјечна оцјена 10,00..................... 13 бодова
-просјечна оцјена 9,50-9,99.............. 12 бодова
-просјечна оцјена 9,00-9,49.............. 11 бодова
-просјечна оцјена 8,50-8,99.............. 10 бодова
-просјечна оцјена 8,00-8,49.............. 8 бодова
-просјечна оцјена 7,50-7,99.............. 7 бодова
-просјечна оцјена 7,00-7,49.............. 6 бодова
-просјечна оцјена 6,50-6,99.............. 5 бодова
-просјечна оцјена 6,00-6,49.............. 4 бода
2. СОЦИЈАЛНИ СТАТУС
Социјални статус утврђује се према висини
прихода по члану заједничког домаћинства и осталих
социјалних услова из тачке б).
а) Висина прихода по члану заједничког
домаћинства:
-без прихода................................ 9 бодова
-приходи до 49,99 КМ................ 8 бодова
-од 50-99,99 КМ......................... 7 бодова
-од 100-149,99 КМ....................... 6 бодова
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-од 150-199,99 КМ.......................
-од 200-249,99 КМ.......................
-од 250-299,99 КМ.......................
-од 300-349,99 КМ.......................
-од 350-400,00 КМ.......................
- преко 400,00 КМ........................

5 бодова
4 бода
3 бода
2 бода
1 бод
0 бодова

Укупне приходе чине укупна обрачуната примања
чланова заједничког домаћинства и то:
- зараде-плате по основу запослења
- пензије
- приход од обављања самосталне дјелатности
б) Остали социјални услови:
-студент без оба родитеља.................................. 5 бодова
-студент без једног родитеља................................ 3 бода
-студенти чији је члан породице ометен у развоју-лице са
посебним потребама (по члану породице ометеном у
развоју).................................................................... 2 бода
- студент из породице са више чланова на редовном
школовању-по студенту ... 1,5 бод, а по ученику 0,5
бода (подносилац захтјева се не бодује по овом
критеријуму)
-студент чији је родитељ или старатељ радно неспособан
(инвалидност 100 % или старији од 65 година).... 2 бода
( бодовање се врши по једном основу)
3. УЧЕШЋЕ У РАТУ
-Студент чији је родитељ или старатељ ратни војни
инвалид III и IV категорије........................................4 бода
-Студент чији је родитељ или старатељ ратни војни
инивалид од V до VII категорије............................. 3 бода
-Студент чији је родитељ или старатељ ратни војни
инвалид од VIII до X категорије.......... ....................2 бода
-Студент чији је родитељ или старатељ борац I
категорије ....................................................................2 бода
-Студент чији је родитељ или старатељ борац II
категорије......................................................................1 бод
( бодовање се врши само по једном основу)
-

4. ГОДИНА СТУДИЈА
I година
II година
III година
IV година
V година
VI година

-

1 бод
1,5 бод
2 бода
2,5 бода
3 бода
3,5 бода

5. УПИС ФАКУЛТЕТА
Студент уписан на државни факултет:
- 180 ЕЦТС бодова.................................... 1 бод
- 240 ЕЦТС бодова.................................... 3 бода
- 300 ЕЦТС бодова.................................... 3 бода
Члан 6.
Уколико два или више студената имају исти
број бодова, предност у додјели студентске стипендије,
даје се студенту који има:
-већу просјечну оцјену у току школовања,
-мање приходе по члану домаћинства,
-већи број студената-ученика у породици,
-старију годину студија.

Предност из претходног става се утврђује по
наведеном редослиједу.
Члан 7.
Укупан број студената, којима ће се додијелити
студентска стипендија, као и износ студентске
стипендије, одредиће Начелник општине у сарадњи са
Комисијом за додјелу студентских стипендија у
зависности од висине планираних средстава за ову
намјену за текућу буџетску годину и броја захтјева за
додјелу студентских стипендија.
Члан 8.
Висина студентске стипендије по години студија
износи:
- I и II година
- III и IV година
- V и VI година

- 80,00 КМ
- 90,00 КМ
- 100,00 КМ

Висина стипендије из претходног става може се
умањити, односно увећати највише до 20% сходно члану
7. ове одлуке.
У ситуацији знатнијег смањења прихода буџета
општине, давалац стипендије може једностраном
одлуком укинути стипендију за одређени период.
Члан 9.
Студентске стипендије додјељују се студентима
за период студирања у складу са програмом
високошколске установе.
У текућој школској години стипендије се
додјељују у десет рата за период јануар-октобар.
Члан 10.
Конкурс за додјелу студентских стипендија
расписује Начелник општине, а поступак по истом
проводи Комисија за додјелу студентских стипендија,
коју именује Начелник општине.
Рок за подношење пријаве по конкурсу је 30 дана
од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује на
огласној табли општине Рудо, интернет страници
Општине и ТВ Рудо.
Комисија је дужна да размотри пријаве у року од
15 дана од дана завршетка конкурса и да сачини
прелиминарну ранг листу, а коначну ранг листу након
одлучивања по поднијетим приговорима.
Прелиминарна ранг листа и коначна ранг листа
објављују се на огласној табли општине Рудо и интернет
страници Општине.
Члан 11.
У року од 8 дана од дана објављивања
прелиминарне ранг листе, незадовољни подносиоци
пријаве имају право приговора на исту.
По приговорима рјешава Начелник општине.
Након разматраних приговора формира се
коначна ранг листа, по којој ће се закључивати
појединачни уговори, у којима ће се ближе регулисати
права и обавезе између општине, даваоца стипендије и
студента, корисника стипендије.
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Члан 12.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
А) Основна
- пријава на конкурс;
- извод из матичне књиге рођених;
- увјерење о статусу редовног студента;
- увјерење о просјечној оцјени у току претходног
школовања – студирања;
- изјава о заједничком домаћинству;
- увјерење-потврда о висини мјесечних прихода за
последња 3 мјесеца;
- увјерење о мјесту пребивалишта – ЦИПС;
- фотокопија личне карте;
- изјава студента да у току студија неће паралелно
користити студентски кредит, стипендију или другу
редовну новчану помоћ од другог даваоца;
- увјерење-потврда о измиреним обавезама према
општини Рудо, по било ком основу, укључујући
дуговања по основу кредита за подстицај развоја;
-увјерење, потврда или други доказ о похађању основне
школе за период од првог до петог разреда;
Б) Допунска
- увјерење-потврда са евиденције незапослених лица;
- фотокопија здравствене књижице за члана домаћинства
који се у изјави о заједничком домаћинству изјасни као
домаћица;
- увјерење о статусу родитеља или старатеља (погинулог
борца, ратног војног инвалида, борца I и II категорије);
- увјерење-доказ о 100% неспособности за рад или извод
из МКР за родитеље старије од 65 година;
- увјерење о губитку родитеља – извод из матичне књиге
умрлих;
- увјерење - рјешење Центра за социјални рад о статусу
лица са посебним потребама;
- увјерење – потврда о школавању члана/чланова
породице;
-доказ о пребивалишту за вријеме школовања у периоду
од првог до петог разреда(за подносиоце захтјева који
нису похађали основну школу на подручју општине
Рудо, за период школовања од првог до петог разреда).
Документа се предају у оригиналу или овјереној
фотокопији.
Документа из тачке А. су обавезна, у супротном
пријава ће се одбацити као непотпуна.
Студент који не достави неки од докумената из
тачке Б. неће се бодовати по том основу.
Члан 13.
Студент – прималац стипендије се обавезује да
ће надлежном органу доставити следећу документацију:
- потврду о упису наредне године студија са
статусом редовног студента;
- увјерење о мјесту пребивалишта;
У случају да студент-прималац стипендије у
остављеном року не поступи по одредбама из
претходног става ,обуставља му се исплата стипендије.
Студент – прималац стипендије се обавезује да
ће надлежни орган обавијестити о завршетку студија у
року од 30 дана од дана завршетка студија.

Члан 14.
Студент који у току школске године за коју је
остварио право на студентску стипендију заснује радни
однос, губи право на студентску стипендију за ту
школску годину, и дужан је износ примљене стипендије
вратити даваоцу-општини Рудо.
Уколико студент у току школовања обнови више
од једне године студија, губи право на студентску
стипендију.Исти поступак примјениће се и у случају да
прималац стипендије одустане од стипендије.
Члан 15.
Орган општинске управе у току текуће школске
године по службеној дужности врши провјере дуплих
корисника права из члана 2. став 1. ове одлуке.
Студент за кога се провјерама утврди да је дупли
корисник права из става 1. надлежни орган обавјештава
да се у року од 8 дана од дана пријема обавјештења
изјасни да ли прихвата или се одриче права на додјељену
студентску стипендију из средстава буџета општине
Рудо.
Уколико се студент у остављеном року не
изјасни, тј.писмено не обавијести надлежни орган,
сматраће се да се одрекао додијељене стипендије из
средстава буџета општине Рудо у корист другог јавног
извора финансирања.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-50/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

2....................................................................
На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:97/16), члана 36. став 2. тачка 1. и чална
144. став 4. Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“, број: 4/17) Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 22.09.2017. године, доноси:

О Д Л У К У
о измјени Статута општине Рудо
Члан 1.
У члану 65.став 3., брише се.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-51/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.
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3....................................................................
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:97/16) и члана 36. став 2. тачка 13. Статута
општуне Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број:
4/17) и Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 22.09.2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
ПРОДАЈИ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
„GOLF 2“
Члан 1.
Одобрава се продаја службеног путничког
моторног возила „Golf 2“; 1,6 DJX, број мотора JP
8836229, број шасије WVWZZZ1GZNW200405, боја
бијела, година производње 1992, регистарских ознака
083-К-326.
Члан 2.
Продају извршити путем јавне лицитације са
почетном цијеном од 560,00 КМ.

Члан 3.
Јавни конкурс објавиће се у „Службеном
гласнику Републике Српске “, дневном листу „Глас
Српске“и Телевизији Рудо.
Члан 4.
Општи и посебни услови за избор и именовање
директора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо и ЈУ
Центар за социјални рад Рудо, прописани су Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске „ бр.41/03), Одлуком о утврђивању критеријума
за избор и именовање органа управљања у предузећима и
установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број: 1/04 и 7/11),
Статутом ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо и
Статутом ЈУ Центар за социјални рад Рудо.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ".

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник
општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Број: 01-022-59/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

Број: 01-022-54/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

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

На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
22.09.2017. године, донијела је

На основу члана 18 Закона о систему јавних
служби
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,број:68/07), и члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ бр. 4/17), Скупштина
општине
Рудо,
на
сједници
одржаној
дана
22.09.2017.године, донијела је

ОДЛУКУ
о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља „Др
Стојана и Љубица“ Рудо

ОДЛУКУ
o расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“
Рудо и ЈУ Центар за социјални рад Рудо.

Члан 1.
Др Марина Миликић из Рудог, разрјешава се
дужности директора ЈЗУ Дом здрвља „Др Стојана и
Љубица“ Рудо, због истека мандата.

Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо и ЈУ
Центар за социјални рад Рудо.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.

Члан 2.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо ће расписати јавни конкурс и извршити
поступак избора, укључујући преглед приспјелих
пријава, обављање интервјуа, оцјену и предлагање
кандидата за избор и именовање.

Број:01-022-55/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

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

„Службени гласник општине Рудо” број 8/17

25.09.2017.

Страна

4

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

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

На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
22.09.2017. године, донијела је

На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
22.09.2017. године, донијела је

ОДЛУКУ
о разрјешењу директора ЈУ Центар за социјални рад
Рудо

ОДЛУКУ
о именовању ВД директора ЈУ Центар за социјални
рад Рудо

Члан 1.
Сташевић Славица, дипломирани правник из
Рудог, разрјешава се дужности директора ЈУ Центра за
социјални рад Рудо, због истека мандата.

Члан 1.
Славица Сташевић, дипломирани правник из
Рудог, именује за вршиоца дужности директора ЈУ
Центар за социјални рад Рудо до окончања процедуре за
избор и именовање.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:01-022-57/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

7....................................................................
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
22.09.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању ВД директора ЈЗУ Дом здравља „Др
Стојана и Љубица“ Рудо
Члан 1.
Др Марина Миликић из Рудог, именује за
вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здрвља „Др
Стојана и Љубица“ Рудо до окончања процедуре за
избор и именовање.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:01-022-56/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:01-022-58/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

9....................................................................
На основу члана 39. става 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 36. став 2. тачка 2. и 5. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број:
4/17) и Протокола о сарадњи између општине Рудо и
Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), број 02323-10/17 од 13.07.2017.године, Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије развоја општине
Рудо
Члан 1.
Приступа се изради интегралног развојног
планског документа под називом „Стратегија развоја
општине Рудо за период 2018-2027“ (у даљем тексту:
Стратегија развоја).
Члан 2.
Стратегијом развоја општине Рудо утврдиће се
стратешки
развојни
циљеви,
идентификовати
активности, пројекти и мјере које је потребно спровести
да би се остварили развоји циљеви, који су усмјерени
према друштвеном, економском и одрживом развоју
општине Рудо.

„Службени гласник општине Рудо” број 8/17

25.09.2017.

Страна

5

Члан 3.
Општина Рудо ће документ Стратегије развоја
радити уз стручну и техничку помоћ Развојног програма
Уједињених народа (УНДП БиХ).
Члан 4.
Процес планирања локалног развоја биће
заснован на принципима одрживог развоја и социјалне
укључености, у складу са МиПРО методологијом.
Примјена МиПРО ће омогућити да је Стратегија развоја
израђена на партиципаторан начин, те да развој посматра
на цјеловит начин, осигуравајући интеграцију између
различитих развојних сектора.
Члан 5.
За процес израде Стратегије развоја Начелник
општине Рудо посебним актима ће формирати Развојни
тим за вођење процеса планирања као и друга потребна
радна тијела.
Актима из претходног става утврдиће се
надлежности, права и дужности Развојног тима и радних
тијела.
Члан 6.
Средства за израду стратегије обезбјеђују се из
буџета општине Рудо.
Члан 7.
Начелник општине Рудо ће након израде
стратегије послати на усвајање Скупштини општине
Рудо приједлог „Стратегије развоја општине Рудо за
период 2018-2027“ у разумном временском року и након
спороведених потребних процедура у складу са МиПРО
методологијом.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-62/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

10..................................................................
На основу члана 348. став (3) Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став (2) Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16) и члана 36. став (2) Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број
4/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 22.09.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о продаји земљишта непосредном погодбом
ради обликовања грађевинске парцеле
Члан 1.
Општина Рудо ради обликовања грађевинске
парцеле продаје путем непосредне погодбе Топаловић
Милану из Миоча земљиште означено са к.ч.број 791/18,

звано Поље, површине 284 м2, уписанo у Посједовни
лист број 207 и Земљишнокњижни уложак број 407 КО
Борановићи.
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке продаје се по
тржишној цијени која износи 3,00 КМ / м2, што за укупну
површину земљишта износи 852,00 КМ.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да у име
општине Рудо закључи уговор о купопродаји некретнине
из члана 1. ове одлуке а све након прибављеног
мишљења од Правобранилаштва Републике Српске –
сједиште замјеника у Фочи.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-52/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

11..................................................................
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 348. став (1) Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 5. Правилника о
поступку
јавног
конкурса
за
располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 20/12) и члана 36. став (2) Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 4/17),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
22.09.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непокретности
Члан 1.
Општина Рудо продаје путем усменог јавног
надметања - лицитацијом непокретност означену са
к.ч.број 491/42, звано жељезничка пруга, неплодно,
укупне површине 1223 м2, уписану у Посједовни лист
број 181 и Зк уложак број 292 КО Стрмица.
Члан 2.
Почетна продајна цијена непокретности из члана
1. ове одлуке је 3,00 КМ/м2, што за укупну површину од
1223 м2 износи 3.669,00 КМ.
Члан 3.
Право учешћа на лицитацији имају сва правна и
физичка лица која уз пријаву за лицитацију приложе
доказ о уплаћеној кауцији у износу од 1.000,00 КМ, на
жиро рачун општине Рудо броj 5620060000126107,
отворен код Развојне банке, врста прихода 729-124,
шифра општине 080, буџетска организација 9999999.
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Члан 4.
Продајну цијену земљишта, купац је дужан
уплатити у року од 15 дана од закљученог поступка
лицитације, а предаја земљишта у посјед извршиће се
након уплате купопродајне цијене и закључења
купопродајног уговора.
Све трошкове око израде и провођења
купопродајног уговора сноси купац.
Члан 5.
Поступак лицитације спровешће Комисија за
продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо
у складу са одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).
Члан 6.
Оглас о продаји непокретности биће објављен у
дневном листу „Глас Српске“ и Телевизији Рудо и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан
лицитације.
Примјерак огласа о лицитацији истовремено ће
бити истакнут и на огласној табли и интернет страници
општине Рудо.
Члан 7.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да по
окончаном поступку лицитације, а по прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске сједиште замјеника у Фочи, закључи уговор о продаји
земљишта из тачке 1. ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-53/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

12..................................................................
На основу члана 36. и 52. Статута општуне Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17) и члана
40. и 77. Пословника о раду Скупштине општине Рудо
Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 6/17)
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
22.09.2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О именовању чланова Одбора за здравље
Члан 1.
У Одбор за здравље Скупштине општине Рудо
именују се:
1. Станишић Крста-предсједник
2. Јанићијевић Александар-члан
3. Шага Катарина-члан

Члан 2.
Надлежности Одбора за здравље су:
1) прати и анализира стање у здравству на
подручју Општине, подноси иницијативе и предлаже
предузимање одговарајућих мјера,
2) разматра приједлоге планова развоја и
мреже здравстевних установа на подручју Општине и о
томе зауизима ставове и доставља мишљење,
3) разматра приједлоге аката о оснивању
задравствених установа на подручју Општине,
4) разматра извјештаје и информације о раду
здравствених установа и о томе доставља своје
мишљење,
5) разматра друга питања и извршава послове
из области здравствене заштите становништва, у складу
са законом и другим прописима и актима Скупштине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-61/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р.

13..................................................................
На основу члана 36. и 52. Статута општуне Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17) и члана
40. и 63. Пословника о раду Скупштине општине Рудо
Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 6/17)
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
22.09.2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О именовању чланова Комисије за повратак избјелог
и расељеног становништва
Члан 1.
У Комисију за повратак избјеглог и расељеног
становништва Скупштине општине Рудо именују се:
1. Шеро Енвер-предсједник
2. Суботић Саво-члан
3. Пожега Фикрет-члан
Члан 2.
Надлежности Комисије за повратак избјеглог и
расељеног становништва су:
1) прати послове који се односе на повратак
становништва,
2) сарађује са органима и установама које
обављају послове из ове области,
3) прати реализацију пројеката повратка и
обнове и
4) обавља и друге послове из ове области.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
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Број: 01-020-25/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

Члан 2.
Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за
2017.године се ставља на јавну расправу која ће се
обавити у времену од 25.09. до 09.10.2017.године.

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

Члан 3.
За праћење јавне расправе образује се Радна
група у саставу:
1. Фуртула Вера, предсједник
2. Тодоровић Маријан, члан
3. Лангура Марија, члан
4. Тешевић Зоран, члан
5. Ћувиза Горан,члан.

На основу члана 36. и 52. Статута општуне Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17) и члана
52. Пословника о раду Скупштине општине Рудо Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 6/17)
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
22.09.2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О разрјешењу чланова Верификационе комисије
Члан 1.
Разрјешавају се
чланови Верификационе
комисије:
1. Пријовић Нинослав, предсједник
2. Ћировић Милован, члан
3. Суботић Саво, члан
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-60/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

15..................................................................
На основу члана 31. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број:121/12 и 52/14), члана 36. и 133. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.
4/17) и члана 163. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“.бр.6/17), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана 22.09.2017.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА
РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2017.
ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Нацрт ребаланса буџета општине Рудо
за 2017. годину у износу 5.138.100 КМ, а кога чине:
-буџетски приходи
4.194.167 КМ,
-примици од отплате датих кредита из буџетских
средстава
120.000 КМ,
-примитци од сталне имовине
4.000 КМ,
-средстава суфицита из 2016 године 619.933 КМ
-неутрошена средства револвинг фонда
Општине
200.000 КМ.

Члан 4.
Задатак Радне групе из претходног члана је да:
1.Нацрт ребаланса буџета општине за 2017.
годину учини доступним јавности;
2.Прикупи све примједбе, мишљења и
приједлоге у току јавне расправе;
3.Прати јавну расправу и даје информације о
изнесеним приједлозима на јавној расправи;
4.Припреми извјештај о резултатима јавне
расправе.
Члан 5.
Радна група из члана 2. ове Одлуке ће учинити
доступним Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за
2017.годину, објављивањем на огласним таблама
општине Рудо, достављањем истог правним и физичким
лицима која то буду затражила, омогућавањем
заинтересованима да изврше увид у исти, и давањем
потребних објашњења.
Члан 6.
Заинтересована правна и физичка лица своје
примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити
члановима Радне групе преко Центра за услуге грађанима
до .године.
Члан 7.
Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета
општине Рудо за 2017. годину одржаће се
05.10.2017.године са почетком у 11,00 часова у малој
сали Дома културе Рудо.
Члан 8.
Извјештај о спроведеној јавној расправи Радна
група је дужна доставити Начелнику општине и
Скупштини општине Рудо.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-022-70/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р
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На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је

На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине
Рудо за период 01.01.-30.06.2017.године

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању
Општинске борачке организације Рудо

I
Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине
Рудо за период 01.01.-30.06.2017.године
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-68/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

17..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању о планираним и утрошеним средствима
према Програму утрошка средстава од накнада за
коришћење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије за 2016.годину
I
Усваја се Извјештај о о планираним и утрошеним
средствима према Програму утрошка средстава од
накнада за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за 2016.године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-69/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

I
Усваја се Извјештај о шестомјесечном
пословању Општинске борачке организације Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-61/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

19..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању
Општинске организације Црвеног крста Рудо
I
Усваја се Извјештај о шестомјесечном
пословању Општинске организације Црвеног крста Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-63/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р
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20..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању
Ватрогасног друштва Рудо
I
Усваја се Извјештај о
пословању Ватрогасног друштва Рудо.

шестомјесечном

II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-59/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

21..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању
ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо
I
Усваја се Извјештај о шестомјесечном
пословању ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-62/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

22..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању
ЈП Информативни центар Рудо
I
Усваја се Извјештај о шестомјесечном
пословању ЈП Информативни центар Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-013-73/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

23..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању
Јавне установе за туризам и спорт Рудо
I
Усваја се Извјештај о шестомјесечном
пословању Јавне установе за туризам и спорт Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-65 /17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

24..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању
ЈУ Центар за социјални рад Рудо
I
Усваја се Извјештај о шестомјесечном
пословању ЈУ Центар за социјални рад Рудо.
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II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-58/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

25..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији Програма
зимског одржавања путевана подручју општине Рудо
I
Усваја се Извјештај о реализацији Програма
зимског одржавања путевана подручју општине Рудо.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-72/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

26..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је

након чега ће Скупштина општине Рудо донијети
коначну одлуку.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-51/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

27..................................................................
На основу члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 4/17) и члана
147. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, брoj: 6/17), Скупштина општине
Рудо, на сједници одржаној дана 22.09.2017. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прпреми приједлога Одлуке о коришћењу средстава
револвинг фонда
I
Задужује се Начелник општине Рудо да у
сарадњи са надлежним одјељењем Општинске управе
Рудо за наредну сједницу Скупштине општине Рудо
припреми приједлог Одлуке о коришћењу средстава
револвинг фонда.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-013-71/17
Датум:22. септембар 2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р

ЗАКЉУЧАК
о формирању радне групе за поступање по захтјеву за
ангажовање „Воденог Ћире“
I
Именује се радна група у саставу:
1. Енвер шеро-предсједник
2. Владимир Брадоњић –члан
3. Крста Станишић-члан.
II
Задатак радне групе је да у контактима са
заинтересованим инвеститорима сагледа могућности што
адекватнијег искориштења брода „Водени Ћиро“,
узимајући у обзир давање у закуп и суфинансирање
заједничких пројеката у циљу развоја туризма и
повећања запослености. По окончању активности радна
група ће поднијети извјештај Скупштини општине Рудо
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САДРЖАЈ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Одлука о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо
Одлука о измјени Статута општине Рудо
ООдлука о продаји путничког моторног возила „GOLF 2“
Одлука o расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора
ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо и ЈУ Центар за социјални рад Рудо.
Одлука о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо
Одлука о разрјешењу директора ЈУ Центар за социјални рад Рудо,
Одлука о именовању ВД директора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо
Одлука о именовању ВД директора ЈУ Центар за социјални рад Рудо
Одлука о приступању изради Стратегије развоја општине Рудо
Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом ради обликовања грађевинске парцеле
Одлука о начину и условима продаје непокретности
Одлука о именовању чланова Одбора за здравље
Одлука о именовању чланова Комисије за повратак избјелог и расељеног становништва
Одлука о разрјешењу чланова Верификационе комисије
Закључак о стављању на јавну расправу нацрта ребаланса буџета општине Рудо за 2017.годину,
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.-30.06.2017.г.
Закључак о усвајању о планираним и утрошеним средствима према Програму утрошка средстава
од накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2016.г.
Закључак о усвајању Извјештаја о шест.пословању Општинске борачке организације Рудо
Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању ОО Црвеног крста Рудо
Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању Ватрогасног друштва Рудо
Закључак о усвајању Извјештаја о шест. пословању ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо
Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању ЈП Информативни центар Рудо
Закључак о усвајању Извјештаја о шест.пословању Јавне установе за туризам и спорт Рудо
Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању ЈУ Центар за социјални рад Рудо
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма зимског одржавања путевана
Закључак о формирању радне групе за поступање по захтјеву за ангажовање „Воденог Ћире“
Закључак о прпреми приједлога Одлуке о коришћењу средстава револвинг фонда
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