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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година XII Рудо, 04. јануара 2010.године Број: 1 

 

01 
 

На основу члана 30. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“,бр.54/08-пречишћен текст, 

126/08 и 92/09), 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),  након разматрања 

Приједлога  буџета општине Рудо за 2010. 

годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 30.12. 2009. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ   БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО 

ЗА 2010.ГОДИНУ 

 

 

I 

 

 Усваја се Буџет  општине Рудо за 2010. 

годину у износу од 3.186.100 КМ, од чега 

буџетски приходи износе 2.876.100 КМ а 

приливи од отплата датих кредита из буџетских 

средстава 310.000 КМ. 

 

II 

 

 Саставни дио ове Одлуке је Буџет 

општине Рудо за 2010.годину са аналитичким 

прегледом планираних буџетских средстава и  

 

 

 

 

 

буџетских издатака према организационој, 

економској и функционалној класификацији.  

 

III 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Рудо и примјењиваће се од 01.01.2010. године. 

 

Број:01-023-258/09.                                                      

Датум:30.12.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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02 
                                                                                 

На основу члана 31. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник РС“,бр.54/08-пречишћени 

текст, 126/08 и 92/09), 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 сједници одржаној дана 30.12. 

2009 године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО 

ЗА 2010.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком се прописује начин 

извршења Буџета општине Рудо за 2010.годину 

(у даљем тедксту Буџет). 

 Одлука се односи на буџетске кориснике 

и примаоце грантова који се у цијелости или 

дјелимично финансирају из буџета општине. 

 

Члан 2. 

 

 Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке 

распоређују се у укупном износу од 3.186.100 

КМ, од чега 1.682.010 КМ на текуће трошкове, 

350.000 КМ на капиталне трошкове, 1.140.000 

КМ средства за подстицај економског развоја у 

сврху запошљавања и  14.090 КМ на буџетску 

резерву. 

 

Члан 3. 

 

 Приходи Буџета су утврђени према члану 

8. и 10.  Закона о буџетском систему Републике 

Српске. 

 Буџет се састоји биланса буџетских 

прихода и прилива по основу финансирања и 

биланса расхода и издатака са распоредом према 

корисницима и примаоцима грантова. 

 

Члан 4. 

 

 Буџетски издаци су: 

 -текући трошкови и дознаке буџетским 

корисницима и другим потрошачким 

јединицама, 

 -капитални трошкови, 

 -средства за подстицај економског 

развоја у сврху запошљавања, 

 -буџетска резерва – средства за 

непланиране издатке. 

 

Члан 5. 

 

 Укупна буџетска потрошња мора бити 

уравнотежена са укупним буџетским средствим.  

 Сви приходи Општинске 

административне службе остварени у складу са 

законом по било ком основу, су приходи Буџета 

општине Рудо и са истим Служба не може 

самостално располагати. 

 Остали корисници буџетских средстава 

дужни су мјесечно извјештавати Одјељење  за 

привреду и финансије општине Рудо, како су 

утрошили добијена буџетска средства, што је 

услов за добијање буџетских средстава у 

наредном мјесецу. 

 

Члан 6. 

 

 Начелник општине Рудо управља и 

контролише прилив и одлив новчаних средстава 

у складу са законом, усвојеним буџетом и овом 

одлуком. 

 Начелник Одјељења за привреду и 

финансије, оперативно прати извршење прихода 

и расхода Буџета, о истом информише 

Начелника општине и одговоран је за доследно 

извршење закључака Начелника општине 

издатих у складу са законом и овом одлуком. 

 

Члан 7. 

 

 Сви корисници буџетских средстава 

дужни су средства утврђена у Буџету користити 

руководећи се начелима рационалности и 

штедње.  

 Сезонске потребе буџетски корисници 

пријављују благовремено Начелнику општине 

ради планирања средстава за такве намјене и то 

најкасније пет дана прије почетка мјесеца. 

 Прерасподјела средстава са једног на 

другог буџетског корисника врши искључиво 

Скупштина општине. 
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 Скупштина општине Рудо ће посебном 

одлуком или закључком додјељена средства 

буџетским корисницима тачно опредјелити за 

одређене намјене. 

 

Члан 8. 

 

 Плаћање трошкова буџетског корисника 

може се вршити директно уз писмени захтјев-

налог буџетског корисника да се плаћање 

изврши на терет његове буџетске позиције. 

 

Члан 9. 

 

 Сваки буџетски корисник је одговоран за 

своје књиговодствене и друге финансијске 

исправе, интерне контролне поступке, 

вјеродостојност и законитост исправа и укупно 

трошење буџетских средстава. 

 

Члан 10. 

 

 Средства за капитална улагања ће се 

уложити према усвојеном Плану капиталних 

инвестиција за 2010. годину, а средства за 

подстицај економског развоја у сврху 

запошљавања ће се користити за расподјелу 

кредита према важећој скупштинској Одлуци о 

критеријима за додјелу кредита и потписаном 

Уговору са банком о сервисирању кредитних 

средстава буџета општине. 

 

Члан 11. 

 

 Средства буџетске резерве до Буџетом 

планираног износа, Начелник општине ће 

ангажовати за остале непредвиђене и недовољно 

планиране издатке и утврдиће посебним 

закључком. 

 О ангажовању средстава Буџетске 

резерве Начелник општине ће информисати 

Скупштину општин у складу са Законом о 

буџетском систему, уз Извјештај о извршењу 

буџета општине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 12. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Рудо и примјењиваће се од 01.01.2010.године. 

 

Број: 01-023-255/09.    

Датум: 30.12.09.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

          Скупштине општине Рудо 

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 12. Закона о занатско-

предузетничкој дјелатности („Службени гласник 

РС“,бр.72/07-пречишћени текст), члана 21. и 30. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“.бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 

34. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 

и 2/09), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 30.12.2009. године, д о н и ј е л а  

ј е  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОДРЕДЈИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о одређивању радног времена 

угоститељских објеката на подручју општине 

Рудо бр.01-023-04/07, бр.01-023-16/08, бр.01-

023-101/08 и бр.01-023-181/08 у члану 2. став 4. 

мјења се и гласи: 

„За добијање одобрења из предходног 

става, угоститељ је дужан поднијети захтјев, 

најкасније 5 дана прије одржавања тражене 

манифестације.“  

 

Иза става 4. додаје се нови став 5. који 

гласи: 

 „Одјељење управе надлежно за послове 

привреде дужно је најкасније 2 дана прије 

одржавања манифестације обавјестити 

надлежни полицијски орган уколико је одобрено 

продужено радно вријеме.“ 

  

 Досадашњи ставови 5. и 6. постају 

ставови 6. и 7. 
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Члан  2 

 

 Члан 6. мјења се и гласи: 

 „За угоститељске објекте типа ноћни бар, 

дисцо бар, дансинг бар и сличне врсте барова, 

који поред услуге пића пружају и друге услуге 

забаве, радно вријеме може трајати од 07,00 до 

24,00 часова.“  

 

Члан 3. 

 

 У члану 10.додаје се тачка 3. и 4. које 

гласе: 

 „3. Ако је власник или лице коме је 

повјерено вођење угоститељског објекта једном 

или више пута у току једне календарске године 

рјешењем надлежног суда за прекршаје оглашен 

кривим због пропуштања пријављивања 

нарушавања јавног реда и мира у угоститељском 

објекту. 

  4. Ако се једном или више пута у току 

календарске године, на основу рјешења суда за 

прекршаје утврди да се у угоститељском објекту 

дају или продају алкохолна пића очигледно 

пијаним лицима, малољетницима, душевно 

болесним лицима или лицима заосталог 

душевног развоја.“ 

 

Члан  4. 

    

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-023-260/09.                                                        

Датум:30.12.09.год.   ПРЕДСЈЕДНИК 

                          Скупштине општине Рудо  

               Милинковић Добрисав,дипл.ецц. ,с.р. 
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На основу члана 92. став 4., а у вези са 

чланом 155. Закона о уредјењу простора 

(„Службени гласник РС“,бр.84/02-пречишћени 

текст, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) а у 

складу чланом 107. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст), Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана  

30.12.2009.године, донијела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О СТАТУСУ 

БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

У одлуци о статусу бесправно изграђених 

грађевина на подручју општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“број: 2/08 и 

1/09), члан 51. мјења се и гласи: 

„Власници бесправни изграђених 

грађевина, дужни су да Одјељењу поднесу 

захтјев за легализацију грађевина најкасније до 

30.06.2010.године.“ 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-259/09.                                                        

Датум:30.12.09.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                         Скупштине општине Рудо 

                 Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 

 

05 
 

На основу члана 34. Статута општине 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-

пречишћени текст, 9/08 и 2/09) а у складу са 

чланом 7. и 8. Уговора о реализацији Пројекта 

„Електрификација подручја Стргачина, општина 

Рудо“ – фаза 2. број: 02-07-586/07 од 30.07.2007. 

године, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана  30.12.2009. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о преносу права власништва 
 

I 

 

 Овом Одлуком преноси се право 

власништва над извршеним капиталним 

улагањима на пројекту „Електрификација 

подручја Стргачина, општина Рудо“-фаза 2 у 

укупном износу од 686.369,79 КМ, са општине 

Рудо на Електропривреду РС ЗП 

„Електродистрибуција“ а.д. Пале. 
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II 

 

 Наведена капитална улагања из члана 1. 

ове Одлуке ће се искњижити са Главне књиге 

буџета општине Рудо, а Електропривреда РС ЗП 

„Електродистрибуција“ а.д. Пале ће их 

укњижити у своју књиговодствену евиденцију.  

 

III 

 

 Саставни дио ове Одлуке је извјештај 

Комисије за технички пријем изведених радова. 

 

IV 

 

 За извршење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије Општинске 

административне службе Рудо. 

 

V 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-256/09.                                                               

Датум:30.12.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо  

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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06 

 
 На основу члана 95. став 7. Закона о 

средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“,бр.74/08), члана 3., 

7. и 14. Правилника о избору и раду школског 

одбора („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.7/09), члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08 – пречишћени текст, 9/08 и 2/09), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 30.12.2009.године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о замјени члана Школског одбора 

Средњошколског центра Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Рајак Вера из Рудог, разрјешава се 

дужности члана Школског одбора 

Средњошколског центра Рудо – представника 

јединице локалне самоуправе Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 За члана Школског одбора 

Средњошколског центра Рудо, представника 

јединице локалне самоуправе, предлаже се 

Тубић Ратомир из Рудог. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношеља а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Скупштина општине Рудо је одлуком 

број: 01-023-177/08 од 30.12.2008.године за 

члана школског одбора Средњошколског центра 

Рудо предложила Рајак Веру, а Министарство 

просвјете и културе је рјешењем бр.07.021/602-

35-32/09   извршило коначно именовање. 

 Актом број: 01-61-229/09 од 

09.11.2009.године директор Средњошколског 

центра Рудо је од Скупштине општине Рудо 

тражио да именује новог члана школског одбора 

испред јединице локалне самоуправе јер се  

Рајак Вера изјаснила да не жели да буде члан 

школског одбора што је потврдила 

неприсуствовањем састанцима школског 

одбора.  

Школски одбор на сједници одржаној 

02.11.2009.године констатовао да јој из тих 

разлога треба престати чланство у Школском 

одбору. 

 Чланом 95.став 7. Закона о средњем 

образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“ број:74/08) предвиђено је да 

чланове школског одбора разрјешава предлагач 

по својој иницијативи, иницијативи других 

органа у школи или на основу инспекцијског 

налаза, ако се утврди да не извршавају обавезе 

предвиђене овим законом. 

 Узимајући у обзир да Рајак Вера није 

присуствовала сједницама школског одбора и да 

се изјаснила да не жели да буде члан овог 

школског одбора то је Скупштина одлучила да 

је  разрјеши дужности чланства у Школском 

одбору Средњошколског центра Рудо. 

 Обзиром да је разријешењем Рајак Вере 

чланства у школском одбору Средњошколског 

центра Рудо упражњено мјесто за представника 

јединице локалне самоуправе то Скупштина 

општине за новог члана предлаже Тубић 

Ратомира. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке може се 

покренути управни спор нод надлежног суда у 

Источном Сарајеву у року од 30  дана од дана 

достављања. 

 

Број:01-023-257/09. 

Датум: 30.12.09.год.    ПРЕСЈЕДНИК 

       Скупштине општине Рудо 

     Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 55. Пословника 

Скупштине општине Рудо (''Службени гласник 

општине Рудо'', број: 8/08), Скупштина општине 

Рудо на својој сједници  одржаној дана 30.12. 

2009. године, д   о   н   о   с   и  

 

 

                                       

 

 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М     Р  А  Д  А 

Скупштине  општине  Рудо  за  2010. годину  

 

Ј А Н У А Р: 

 

 1. Извјештај о раду Начелника општине 

Рудо за 2009. годину. 

ОБРАЂИВАЧ:Начелник општине. 

 

 2. Извјештај о раду мјесних заједница за 

2009. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу  

управу и друштвене дјелатности 

 

 3. Извјештај о провођењу Програма 

цивилне заштите за 2009. годину и Програм 

рада за 2010. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности 

 

 4. План рада Дома здравља „Др Стојана и 

Љубица“ и Програм мјера на заштити здравља 

становништва у општини Рудо за 2010. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Дом здравља „Др Стојана 

и Љубица“ Рудо 

 

5. Програм уписа образовних профила у 

СШЦ Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Средњошколски центар 

Рудо 

 

6. Информација о  утрошку средстава из 

буџета СО-е Рудо одобрених удружењима 

грађана. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

 

Ф Е Б Р У А Р: 

 

1.Извјештај о раду буџетских корисника  

за 2009. годину. 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду и 

финансије 

 

2.Информација о кредитирању и 

стипендирању студената у 2010/2011 школској 

години. 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за додјелу 

студентских кредита 

 

3.Информација о јавном реду и миру на  

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ:Полицијска станица Рудо 

 

4.Информација о раду сталних  радних 

тијела Скупштине општине Рудо. 

  ОБРАЂИВАЧ:  Предсједници сталних 

радних тијела Скупштине 

 

5.Програм обављања комуналних 

дјелатности за 2010. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

М  А  Р  Т: 

 

1.Одлука о извршењу буџета општине 

Рудо за 2009. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

2.Информација о Плану рада шумског 

газдинства „Панос“Вишеград за 2010.годину и 

стању шума на територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ:Шумско газдинство 

„Панос“ Вишеград 

 

3.Информација о раду инспекцијских  

служби у 2009. години. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

4.Извјештај о извршењу Плана 

 капиталних инвестиција за 2009. и План 

капиталних инвестиција за 2010.годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне 

инвестиције 
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 5.Информација о реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине Рудо са 11, 12. и 

13. сједнице Скупштине општине. 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба 

Скупштине општине 

 

А  П  Р  И  Л : 

 

1.Извјештај о извршењу буџета за период 

01.01.- 31.03.2010.године. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

2.Информација о обављању комуналне 

дјелатности и стању комуналне инфраструктуре, 

стању локалних путева,  школских установа и 

спортских терена у општини Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

3.Информација о стању и раду предузећа 

и услужно-производних и трговинских радњи на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

4.Информација о стању у области Центра 

за социјални рад Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад 

Рудо 

 

5.Информација о раду Пореске управе – 

Подручна јединица Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Пореска управа РС – 

Подручна јединица Рудо 

 

М  А  Ј: 

 

 

1.Информација о стању у области 

пољопривреде на територији општине  

Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

2.Информација о раду Ветеринарске 

службе на територији општине Рудо, и 

здравственом и бројном стању сточног фонда. 

ОБРАЂИВАЧ: Ветеринарска станица 

Рудо 

 

3.План учешћа спортиста на 46. МОСИ. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности и Установа за 

управљање спортским теренима „Рудоспорт“ 

Рудо. 

 

4.Информација о раду градске зелене 

пијаце и сточне пијаце и промету 

пољопривредних производа и стоке на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

5.Информација о материјалном положају 

пензионера и бивших радника предузећа која су 

отишла у стечај и радника проглашених 

технолошким вишком. 

             ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

Ј  У  Н : 

 

 1.Информација о стању у области спорта, 

физичке културе и опште културно-просвјетне 

дјелатности. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности и Установа за 

управљање спортским теренима „Рудоспорт“ 

Рудо. 

 

 2.Информација о снабдјевености и 

квалитету воде за пиће на територији општине 

Рудо. 

             ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

 3.Информација о снабдјевености 

електричном енергијом и стање електричне 

мреже на територији општине Рудо. 

             ОБРАЂИВАЧ: „Електродистрибуција“ 

Пале-Радна јединица Рудо 

 

 4. Информација о техничко-материјалном 

стању и опремљености Ватрогасног друштва 

Рудо и против-пожарне заштите на територији 

општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Рудо 

 

5.Информација о заштити животне 

средине, стању зелених површина,паркова и 

депонија за смеће. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 
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6.Информација о реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине са14,15. и 16. 

сједнице Скупштине општине Рудо 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба 

Скупштине општине Рудо 

 

Ј  У  Л : 

 

1.Свечана сједница поводом Дана 

   општине Рудо. 

 

 

А В Г У С Т: 

 

 По плану рада нема редовних сједница 

због годишњих одмора. 

 

 

С Е П Т Е М Б А Р: 

 

1.Извјештај о извршењу буџета за период 

01.01.-30.06.2010. године. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

2.Извјештај о шестомјесечном пословању 

корисника буџетских средстава. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

3.Информација о стању саобраћаја и 

путних комуникација на територији општине 

Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

4.Извјештај о постигнутим резултатима 

спортиста општне Рудо и утрошку средстава на 

46. МОСИ. 

ОБРАЂИВАЧ: Установа за управљање 

спортским теренима „Рудоспорт“ Рудо 

 

5.Информација о упису ученика школској 

2010/2011 години. 

ОБРАЂИВАЧ: СШЦ Рудо и основне 

школе 

 

 

 

 

 

О К Т О Б А Р: 

 

1.Извјештај о извршењу буџета општине 

Рудо за период 01.01.-30.09.2010.године. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

2.Информација о рјешавању управних 

предмета. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности 

 

3.Информација о спровођењу законских и 

других прописа из области заштите бораца, РВИ 

и породица погинулих бораца. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности 

 

4.Информација о јавном реду и миру на  

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Рудо. 

 

5.Информација о реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине Рудо са 17. и 18. 

сједнице Скупштине општине Рудо 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба 

Скупштине општине Рудо 

 

Н О В Е М Б А Р: 

 

1.Приједлог Одлуке о Нацрту буџета 

општине Рудо за 2011. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

2.Информација о стању у области 

телекомуникација и поштанског саобраћаја. 

ОБРАЂИВАЧ: Телеком РС – Радна 

јединица Фоча и Поште РС – Радна јединица 

Фоча. 

 

3.Информација о раду Републичке управе 

за геодетске и имовинско-правне послове, 

подручна јединица Рудо. 

 ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове - 

Подручна јединица Рудо. 

 

4.Информација о стању ловне дивљачи и 

рибљег фонда на територији општине Рудо. 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 1/10                           Страна    

 

10 

ОБРАЂИВАЧ: Ловачко удружење 

„Варда“ Рудо и Удружење риболоваца „Језеро“ 

Рудо. 

 

 6.Информација о донацијама на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

Д Е Ц Е М Б А Р: 

 

1.Приједлог Одлуке буџета општине 

Рудо за 2011. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине 

 

2.Програм рада Скупштине општине 

Рудо за 2011. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Предсједник Скупштине, 

секретар Скупштине и начелници 

одјељења 

 

3.Програм рада Начелника општине Рудо 

за 2011. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине 

 

4.Програм рада мјесних заједница за 

2011. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности 

 

5.Информација о стању запослености на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање 

РС- Биро Рудо 

 

6.Информација о реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине Рудо са 19. и 20. 

сједнице Скупштине општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба 

Скупштине општине 

 

Поред напријед наведеног, Скупштина 

општине  ће  разматрати и друга питања по 

захтјеву органа локалне управе и грађана, и 

одлучивати о другим питањима у складу  са  

законским прописима  и  Статутом општине 

Рудо. 

Број:01-023-261/09.                                        

Датум:30.12.2009.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо 

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.  
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 113. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8708-пречишћени текст), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.12.2009.године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

О ПРИХВАТАЊУ ПРОГРАМА РАДА 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 

2010.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо прихвата 

Програм рада начелника општине Рудо за 

2010.годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овaj закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-262/09.                                                                      

Датум: 30.12.09.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-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 113. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8708-пречишћени текст), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.12.2009.године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА 

МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2010.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо усваја 

Програм рада мјесних заједница за 2010.годину. 
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 Задужује се Савјет Мјесне заједнице 

Миоче да у Програм рада МЗ Миоче за 

2010.годину, у оквиру планирних активности на 

водоснадбјевању,  увpсти и ставку:  

„Изградња водовода у насељу Горње 

Миоче.“ 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-263/09.                                                                      

Датум:30.12.09.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-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 113. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8708-пречишћени текст), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.12.2009.године, донијела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

O УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА 
 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо усваја 

Извјештај Комисије за оцјену оправданости 

захтјева и изради приједлога корисника кредита 

и Извјештај о раду члана кредитног одбора 

банака испред општине Рудо. 

 На једну од наредних сједница 

Скупштине општине Рудо припремити 

информацију о укупно пласираним средствима 

из револвинг фонда за подстицај развоја и 

анализу утицаја ових средстава на повећање 

запослености на подручју општине Рудо. 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Овaj закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-264/09.                                                                      

Датум: 30.12.09.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                          Скупштине општине Рудо 

                  Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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*С А Д Р Ж А Ј : 

 

01-Одлука о усвајању буџета општине 

Рудо за 2010. годину; 

02-Одлука о извршењу буџета општине 

Рудо за 2010.годину; 

03-Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

одређивању радног времена 

угоститељских објеката на подручју 

општине Рудо; 

04-Одлука о измјени Одлуке о статусу 

бесправно изграђених грађевина на 

подручју општине Рудо; 

05-Одлука о преносу права власништва; 

06-Одлука о замјени члана Школског 

одбора Средњошколског центра Рудо; 

07-Програм рада Скупштине општине 

Рудо за 2010.годину; 

08-Закључак о прихватању Програма 

рада начелника општине Рудо за 

2010.годину; 

09-Закључак о усвајању Програма рада 

мјесних заједница за 2010.годину; 

10-Закључак о усвајњу извјештаја. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


