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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година XI Рудо, 6. новембар 2009.године Број: 11 

 
 

01 

 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Одлуке 

о распореду дијела суфицита оствареног у 2006. 

години број: 01-023-191/09. од 29.09.2009. 

године, а на приједлог Комисије за планирање 

развоја локалне заједнице, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 30.10.2009. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о усвајању Плана 

капиталних инвестиција за 2009. годину 

 

Члан 1. 

 

 Одлука о усвајању Плана капиталних 

инвестиција за 2009. годину број: 01-023-160/09. 

од 30.06.2009. године у члану 1. у дијелу који се 

односи на укупан пласман средстава износ од 

„446.250,00 КМ“, мјења се и сада гласи: 

„457.866,46 КМ“. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 1. тачка 2. наведене Одлуке који 

гласи: „Реконструкција зграде општине Рудо – 

ентеријер ...... 150.000,00 КМ“,  мјења се и сада 

гласи: „Реконструкција зграде општине Рудо – 

ентеријер....... 160.000,00 КМ“. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

 У члану 1. иза тачке „ 12“. додаје се тачка 

„13“. Која гласи: 

 

 „ 13. Интервентно одржавање локалних 

путева и остале инфраструктуре.......... 31.616,46 

КМ“. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 1. износ „ УКУПНО: 426.250,00 

км“, мјења се и сада гласи: „УКУПНО: 

457.866,46 КМ“  

 

Члан 5. 

 

 У члану 1. став 2. који гласи: „Разлика у 

износу од 20.000,00 КМ оставља се као резерва 

за евентуално непредвиђене трошкове у 

реализацији наведених пројеката“, брише се. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-235/09.                                                          

Датум:30.10.09.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

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

 
На основу члана 5. став 3. Закона о 

промету непокретности ("Службени лист БиХ", 

број: 38/78, 4/89, 29/90, 22/91; "Службени 

гласник Републике Српске", број: 29/94), члана 

30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. алинеја 12.  

Статута општине Рудо ("Службени гласник 

општине Рудо", број: 8/08-пречишћени текст, 

9/08 и 2/09), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.10. 2009. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

О  ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ИЗГРАДЊУ ПУТА У СЕЛУ БОРАНОВИЋИ-

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИОЧЕ 

 

I 

 

 Ради изградње пута у селу Борановићи 

према засеоку Митровићи,мјесна заједница 

Миоче, у корист општине Рудо, прибавиће се 

некретнина у укупној површини од 327 м2 

уписане у посједовном листу број 367 К.О. 

Борановћи и то к.ч. 255/154 неплодно (пут) 

зв.“под бријегом“ чији је  посједник и власник 

1/1  Вражалица Смајо син Меxов   из Прибоја-

Република Србија. 

     

II 

 

 Прибављање накретнина из тачке I ове 

Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји 

између Општине Рудо и Вражалица ( Мехо ) 

Смајо уз укупну накнаду од 9.635,00 КМ и то: 

-накнада за земљиште  1.635,00 КМ ( 5 КМ / м2), 

-накнада за уништену културу 3.000,00 КМ (  

род шљиве за десет година  ) 

-накнада за претрпљену штету 5.000,00 КМ 

(паушално) 

 

III 

 

 Овлашћује се Начелник општине Рудо да 

на основу ове Одлуке, као појединачног акта 

закључи Уговор о купопродаји непокретности 

описаних у тачки I ове Одлуке по прибављеном 

мишљењу Правобранилаштва Републике Српске 

– Сједиште замјеника у Фочи. 

 

IV 

  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Рудо". 

 

Број:01-023-216/09.                                                                      

Датум:30.10.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо 

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

03 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо ( „Службени гласник општине 

Рудо“број:8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09 ) и 

члана 107. Пословника о раду Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“број:8/08-пречишћени текст), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана  

30.10.2009. донела  је 

 

О Д Л У К У 

О одобрењу средстава са рачуна  посебних 

намјена 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се исплата средстава, са рачуна 

посебних намјена буџета општине Рудо-

средства накнаде за потпољено земљиште, у 

износу од 50.000,00 КМ, на име помоћи 

покретања производње Акционарског друштва 

„Аутодијелови“ Рудо. 

 

Члан 2. 

 

  Средства из члана 1. ове одлуке ће се 

обезбједити на терет средстава са посебног 

рачуна, са буџетске ставке „средства за 

подстицај развоја“ за 2009.годину; и уплатиће се 

на привремени рачун банке који ће се отворити 

на име акционарског друштва „Аутодијелови“ 

Рудо, уписом у судски регистар. 

 

Члан 3. 

 

           За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине и Одјељење за привреду и 

финасије. 
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Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01.023-217/09                

Датум: 30.10.09.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                   Скупштине општине Рудо   

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

 

04 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо ( „Службени гласник општине 

Рудо“број:8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09 ) и 

члана 107. Пословника о раду Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“број:8/08-пречишћени текст), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.10.2009. донела  је 

 

О Д Л У К У 

О одобрењу средстава са рачуна  посебних 

намјена 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се исплата средстава, са рачуна 

посебних намјена буџета општине Рудо-

средства накнаде за потпољено земљиште, у 

износу од 50.000,00 КМ, на име помоћи 

покретања производње Акционарског друштва 

„Нова Полимка“ Рудо. 

 

Члан 2. 

 

  Средства из члана 1. ове одлуке ће се 

обезбједити на терет средстава са посебног 

рачуна, са буџетске ставке „средства за 

подстицај развоја“ за 2009.годину; и уплатиће се 

рачун Бобар банке-Рудо број:565-720-

3000000182 који је отворен на име акционарског 

друштва „Нова Полимка“ Рудо. 

 

Члан 3. 

 

           За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине и Одјељење за привреду и 

финасије. 

. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-218/09                

Датум: 30.10.09.год. ПРЕДСЈЕДНИК 

     Скупштине општине Рудо 

                 Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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 На основу члана 20. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“број: 5/93,15/96,110/03 и 33/08) и члана 

34. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“број:8/08-пречишћен текст и 

9/08) Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 30.10.2009.године, д о н о с и 

 

О Д ЛУ К У 

О висини новчане помоћи 

 

Члан 1. 

 

  Новчана помоћ се исплаћује мјесечно у 

износу од: 

1.за појединца    50.00 КМ  

2.за породицу са два члана   60.00 КМ 

3.за породицу са три члана   70.00 КМ 

4.за породицу са четири и више  

   чланова                                            80.00 КМ 

 

Члан 2. 

 

 Новчана средства за исплату права у 

наведеним износима планирана су ребалансом 

буџета општине Рудо за 2009.годину Центру за 

социјални рад Рудо. 

   

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“ а примјењиваће се од 

01.11.2009.године. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о висини новчане помоћи 

број:01-023-5/09,  Одлука о исплати једнократне 

новчане помоћи за опрему новорођенчета 

број:01-023-7/09. и Одлука о проширеној 
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социјалној заштити на подручју општине Рудо 

број:01-023-4/09 а све објављене у Службеном 

гласнику општине Рудо број:2/09.  

           

Број:01-023-219/09.                                                      

Датум:30.10.09.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

06 
 

На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.68/07), члана 6. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“, бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08), на приједлог Комисије за избор и 

именовања, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.10.2009. године, 

донијела је  

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА  ЈЗУ 

„АПОТЕКА ЗДРАВЉЕ“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

ТОТИЋ ВЕРА, дипломирани фармацеут, 

именује се за в.д. директора ЈЗУ „Апотека 

здравље“ Рудо, на период до шездесет дана, 

односно до окончања процедуре по јавном 

конкурсу за именовање директора ЈЗУ „Апотека 

здравље“ Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-220/09.                                                             

Датум:30.10.09.год.  ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Скупштине општине Рудо  

                   Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

 

07 
 

На основу, члана 16. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.41/03) и члана  

34. Статута општине Рудо(„Службени гласник 

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

и 2/09, разматрајући приговор Никитовић Игора 

на коначно именовање директора Народне 

библиотеке „Просвјета“ Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.10.2009.године, донијела је 

 

Р   Ј    Е    Ш    Е   Њ   Е 

 

Члан 1. 

 

Одбија се приговор Никитовић Игора на 

коначно именовање директора Народне 

библиотеке „Просвјета“ Рудо као неоснован.                                

 

Члан 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се  у „Службеном гласнику 

општине Рудо ". 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Никитовић Игор поднио је приговор на 

коначно именовање директора Народне 

библиотеке „Просвјета“ Рудо од стране 

Скупштине општине Рудо Начелнику општине 

Рудо 14.10.2009.године.  

Начелник општине се актом бр.02-120-

1263/09 од 15.10.2009. године огласио 

ненадлежним и у складу са чланом 17. став 1. и 

чланом 54. став 4. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ број 13/02) овај приговор проследио 

Скупштини општине као „Одговорном јавном 

службенику“ који је и вршио именовање. 

 Како је приговор допуштен, благовремен 

и уложен од стране овлаштеног лица Скупштина 

општине је на сједници одржаној 30.10.2009. 

године исти размaтрала. 

 Одборницима је у материјалу достављена 

копија приговора именованог и акт стручне 

службе Скупштине општине којим је обрађен 

приговор у смислу упоређивања  спорних 

чињеница изнијетих у приговору Никитовић 
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Игора са чињеничним стањем у спису, као и 

начин бодовања кандидата а које је у току 

провођења конкурсне процедуре вршила 

Комисија за избор. 

 Предсједник Комисије за избор 

Видаковић Младен је присуствовао сједници 

Скупштине општине и детаљније упознао 

одборнике о поступку провођења конкурсне 

процедуре, начину на који је Комисија вршила 

бодовање и чиме се руководила приликом 

израде ранг листе кандидата. 

 У току расправе предложено је да се 

приговор прихвати. Овај приједлог одборници 

нису прихватили јер је „за“ гласало 7  а 

„против“ 10 одборника. Обзиром да овај 

приједлог није усвојен предсједавајући је 

констатовао да се може сматрати да се приговор 

одбија као неоснован. 

       

Број:01-03-236/09                                                                

Дана:30.10.09.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо  

         Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

остварењу буџета општине Рудо за период 

01.01.-30.06.2009. године, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 29.09.2009. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о остварењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.-30.06.2009. 

године 
 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о остварењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године уз предложене мјере и 

активности за побољшање стања буџета од 

стране Комисије за буџет и финансије. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-207/09.                                                          

Датум:29.09.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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09 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Информацију 

о реализацији одлука и закључака са 7. редовне 

и 2. ванредне сједнице Скупштине општине 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.09.2009. године, 

д о н и ј е л а   ј е  

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о реализацији 

одлука и закључака са 7. редовне и 2. 

ванредне сједнице Скупштине општине Рудо 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о реализацији 

одлука и закључака са 7. редовне и 2. ванредне 

сједнице Скупштине општине Рудо, с тим да се 

у наредним информацијама опширније упознају 

одборницици о реализацији појединих одлука и 

закључака уколико се са истим располаже а да 

се на једној од слиједећих сједница Скупштине 

као тачка дневног реда нађе Информација о 

извјештају Комисије за „Воденог Ћиру“. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-206/09.                                                          

Датум:29.09.09.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-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај o 

постигнутим резултатима спортиста општине 

Рудо на 45. МОСИ, Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 29.09.2009. године,  

д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о постигнутим 

резултатима спортиста општине Рудо на 45. 

МОСИ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о постигнутим 

резултатима спортиста општине Рудо на 45. 

МОСИ. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-215/09.                                                          

Датум:29.09.09.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-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

раду ЈЗУ „Апотека здравље“ Рудо и Извјештај о 

спроведеној интерној контроли пословања у ЈЗУ 

„Апотека здравље“ Рудо, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 29.09.2009. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о враћању Извјештаја о раду ЈЗУ „Апотека 

здравље“ Рудо и Извјештаја о спроведеној 

интерној контроли пословања у ЈЗУ 

„Апотека здравље“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

Враћа се Извјештај о раду ЈЗУ „Апотека 

здравље“ Рудо за 2008. годину, Извјештај о 

шестомјесечном пословању у 2009. години и 
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Извјештај о спроведеној интерној контроли 

пословања у ЈЗУ „Апотека здравље“ Рудо. 

 Задужује се Одјељење за привреду и 

финансије да сачини кумулативни преглед 

пословања ове установе у протеклом периоду, 

прикупи извјештаје инспекција које су 

контролисале рад установе у претходном 

периоду и да заједно са Комисијом за интерну 

контролу буџетских корисника сачини извјештај 

и план мјера за превазилажење настале 

ситуације и достави Скупштини општине за 

наредну сједницу. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-208/09.                                                          

Датум:29.09.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо  

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

12 

 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај 

Центра за социјални рад Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

29.09.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о враћању Извјештаја о раду Центра за 

социјални рад Рудо за период  

01.01.-30.06.2009.године 

 

Члан 1. 

 

 Враћа се Извјештај о раду Центра за 

социјални рад Рудо за период 01.01.-30.06.2009. 

године. Задужује се Комисија за интерну 

контролу буџетских корисника да изврши 

преглед пословања Центра за социјални рад, да 

сагледа потребу за измјену одлука Скупштине 

општине о висини новчаних давања које је 

предложио директор Центра за социјални рад, 

као и разлоге због којих неради Комисија за 

оцјену радне способности,  сачини извјештај и 

достави га  Скупштини општине Рудо на 

разматрање. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-209/09.                                                          

Датум:29.09.09.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-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

раду Установе за управљање спортским 

објектима „Рудоспорт“ Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

29.09.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Установе за 

управљањ спортским објектима „Рудоспорт“ 

Рудо за период  01.01.-30.06.2009.године 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Установе за 

управљање спортским објектима „Рудоспорт“ 

Рудо за период 01.01.-30.06.2009. године с тим 

да се изврши корекција у финансијском дијелу у 

погледу усаглашавања са  стањем на жиро 

рачуну и благајни, приходима и расходима. 

Задужује се „Рудоспорт“  Рудо да сагледа 

могућност да се дјеци која тренирају карате 

омогући тренирање у школској дворани и да се 

карате тренеру обезбједе средства за трошкове 

доласка из Вишеграда у Рудо.   
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Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-210/09.                                                          

Датум:29.09.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо  

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

14 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

раду ЈП Информативни центар Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

29.09.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈП 

Информативни центар Рудо за период  

01.01.-30.06.2009.године 

 

Члан 1. 

  

Усваја се Извјештај о раду ЈП 

Информативни центар Рудо за период 01.01.-

30.06.2009. године. 

Задужује се руководство Информативног 

центра Рудо да у свој програм уврсти и емисије 

у вези актуелних догађаја и тема на нашој 

општини,  да се омогући одборницима да могу 

после Скупштине дати кратак коментар о раду 

Скупштине и да се у складу са законским 

прописима дозволи емитовање саопштења 

политичких партија. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-211/09.                                                          

Датум:29.09.09.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-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

раду Општинске развојне агенције Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.09.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о враћању на дораду Извјештаја о раду 

Општинске развојне агенције Рудо за период 

01.01.-30.06.2009.годне 

 

Члан 1. 

 

 Враћа се на дораду Извјештај о раду 

Општинске развојне агенције Рудо за период 

01.01.-30.06.2009. године а задужује се Комисија 

за интерну контролу буџетских кросника да 

изврши контролу и сачини извјештај о раду 

Oпштинске развојне агенције за претходни 

период и достави га  Скупштини општине на 

разматрање. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-212/09.                                                         

Датум:29.09.09.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-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

раду Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо, 



 

 

                                                   „Службени гласник општине Рудо“    број 11/09                            Страна   

 

9 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.09.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Народне 

библиотеке „Просвјета“ Рудо за период 

01.01.-30.06.2009.годне 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Народне 

библиотеке „Просвјета“ Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-213/09.                                                          

Датум:29.09.09.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-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

раду ЈЗУ „Апотека здравље“ Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

29.09.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о враћању Извјештаја о раду  ЈЗУ „Апотека 

здравље“ Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.годне 

 

 

Члан 1. 

 

 Враћа се  Извјештај о раду ЈЗУ „Апотека 

здравље“ Рудо за период 01.01.-30.06.2009. 

године и обрадиће се заједно са Извјештајем о 

цјелокупном стању у ЈЗУ „Апотека здравље“ 

Рудо. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-214/09.                                                          

Датум:29.09.2009.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-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

остварењу буџета општине Рудо за период 

01.01.-30.09.2009. године, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 30.10.2009. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о остварењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.-30.09.2009. 

године 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о остварењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.-30.09.2009. 

године уз предложене мјере и активности за 

побољшање стања буџета од стране Комисије за 

буџет и финансије. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-221/09.                                                          

Датум:30.10.09.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-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај 

Општинске борачке организације Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 30.10.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Општинске борачке 

организације Рудо 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај Општинске борачке 

организације Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-222/09.                                                          

Датум:30.10.09.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-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

шестомјесечном пословању ОО Црвеног крста 

Рудо,Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 30.10.2009. године, д о н и ј е л а   

ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању ОО Црвеног крста Рудо  
 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ОО Црвеног крста Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-223/09.                                                          

Датум:30.10.09.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

21 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

шестомјесечном пословању Ватрогасног 

друштва Рудо, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.10.2009. године,  

д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању Ватрогасног друштва Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Ватрогасног друштва Рудо. 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-224/09.                                                         

Датум:30.10.09.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-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

пословању Општинске развојне агенције Рудо за 

период 01.01.-30.06.2009.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.10.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о пословању 

Општинске развојне агенције Рудо за период 

01.01.-30.06.2009.године 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о о пословању 

Општинске развојне агенције Рудо за период 

01.01.-30.06.2009.године. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-225/09.                                                          

Датум:30.10.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо  

                   Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

23 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

пословању Центра за социјални рад Рудо за 

период 01.01.-30.06.2009. године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.10.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о пословању Центра за 

социјални рад Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о  пословању Центра 

за социјални рад Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-226/09.                                                          

Датум:30.10.09.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

24 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај 

Средњошколског центра Рудо о оствареним и 

утрошеним средствима за период 01.01.-

30.06.2009.године, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.10.2009. године, 

д о н и ј е л а   ј е  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Средњошколског 

центра Рудо о оствареним и утрошеним 

средствима за период 01.01.-30.06.2009.године 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај Средњошколског 

центра Рудо о оствареним и утрошеним 

средствима за период 01.01.-30.06.2009.године. 
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Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-227/09.                                                          

Датум:30.10.09.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо  

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

25 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Информацију 

о упису ученика на подручју општине Рудо у 

школској 2009/2010 години, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.10.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о упису ученика на 

подручју општине Рудо у школској 2009/2010 

години 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о упису ученика 

на подручју општине Рудо у школској 2009/2010 

години. 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

 

Број:01-03-228/09.                                                          

Датум:30.10.2009.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

 

 

 

 

26 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Информацију 

о рјешавању управних предмета, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.10.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о рјешавању 

управних предмета 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о рјешавању 

управних предмета. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-229/09.                                                          

Датум:30.10.2009.год.   ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

27 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Информацију 

о спровођењу закона и других прописа из 

области заштите бораца, РВИ и породица 

погинулих бораца, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.10.2009. године, д о н 

и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о спровођењу 

закона и других прописа из области заштите 

бораца, РВИ и породица погинулих бораца 
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Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о спровођењу 

закона и других прописа из области заштите 

бораца, РВИ и породица погинулих бораца. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-230/09.                                                          

Датум:30.10.2009.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

28 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Информацију 

о стању запослености на подручју општине 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 30.10.2009. године, д о н и ј е л а   

ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању 

запослености на подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању 

запослености на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-231/09.                                                          

Датум:30.10.2009.год.  ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

 

29 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај 

Одјељења за привреду и финансије о 

спроведеној контроли и приједлог мјера за 

превазилажење стања у ЈЗУ „Апотека Здравље“ 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 30.10.2009. године, д о н и ј е л а   

ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Одјељења за привреду 

и финансије о спроведеној контроли и 

предложених мјера за превазилажење стања у 

ЈЗУ „Апотека Здравље“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештаја Одјељења за 

привреду и финансије о спроведеној контроли и 

предложених мјера за превазилажење стања у 

ЈЗУ „Апотека Здравље“ Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-232/09.                                                          

Датум:30.10.2009.год.  ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

30 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

раду ЦКПД „Просвјета“ Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.10.2009. године,  

д о н и ј е л а   ј е  
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З А К Љ У Ч А К 

о враћању Извјештаја о раду ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за период 01.01.-30.06.2009. 

године 

 

Члан 1. 

 

 Враћа се Извјештај о раду ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за период 01.01.-30.06.2009. 

године из разлога неприсуствовања 

представника ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

приликом разматрања овог Извјештаја. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-233/09.                                                          

Датум:30.10.2009.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

31 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Извјештај о 

раду Дома здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

за период 01.01.-30.06.2009.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.10.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

о враћању Извјештаја о раду Дома здравња 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо за период 01.01.-

30.06.2009. године 

 

Члан 1. 

 

 Враћа се Извјештај о раду Дома здравља 

“Др Стојана и Љубица“ Рудо за период 01.01.-

30.06.2009. године из разлога неприсуствовања 

представника Дома здравља „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо приликом разматрања овог 

Извјештаја. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-03-234/09.                                                          

Датум:30.10.2009.год. ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо  

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

 

01-Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

усвајању Плана капиталних инвестиције за 2009. 

годину; 

02-Одлука о прибављању непокретности за 

изградњу пута у селу Борановићи- Мјесна 

заједница Миоче; 

03-Одлука о одобрењу средстава са рачуна 

посебних намјена; 

04-Одлука о одобрењу средстава са рачуна 

посебних намјена; 

05-Одлука о висини новчане помоћи; 

06-Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ 

„Апотека Здравље“ Рудо; 

07-Рјешење о одбијању приговора Никитовић 

Игора; 

08-Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу 

буџета општине Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године; 

09-Закључак о усвајању Информације о 

реализацији одлука и закључака са 7. редовне и 

2. ванредне сједнице Скупштине општине Рудо; 

10-Закључак о усвајању Извјештаја о 

постигнутим резултатима спортиста општине 

Рудо на 45. МОСИ; 

11-Закључак о враћању Извјештаја о раду ЈЗУ 

„Апотека Здравље“ Рудо и Извјештаја о 

спроведеној интерној контроли пословања у ЈЗУ 

„Апотека Здравље“ Рудо; 

12-Закључак о враћању Извјештаја о раду 

Центра за социјални рад Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године; 

13-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

Установе за управљање спортским објектима 

„Рудоспорт“ за период 01.01.-30.06.2009.године; 

14-Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈП 

Информативни центар Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године; 

15-Закључак о враћању на дораду Извјештаја о 

раду Општинске развојне агенције Рудо за 

период 01.01.-30.06.2009.године; 

16-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо за период 

01.01.-30.06.2009.године; 

17-Закључак о враћању Извјештаја о раду ЈЗУ 

„Апотека Здравље“ Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године; 

18-Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу 

буџета општине Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године; 

 

 

19-Закључак о усвајању Извјештаја Општинске 

борачке органзације Рудо; 

20-Закључак о усвајању Извјештаја о 

шестомјесечном пословању ОО Црвени крст 

Рудо; 

21-Закључак о усвајању Извјештаја о 

шестомјесечном пословању Ватрогасног 

друштва Рудо; 

22-Закључак о усвајању Извјештаја о пословању 

Општинске развојне агенције Рудо за период 

01.01.-30.06.2009. године; 

23-Закључак о усвајању Извјештаја о пословању 

Центра за социјални рад Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године; 

24-Закључак о усвајању Извјештаја 

Средњошколског центра Рудо о оствареним и 

утрошеним средствима за период 01.01.-

30.06.2009.године; 

25-Закључак о усвајању Информације о упису 

ученика на подручју општине Рудо у школској 

2009/2010 години; 

26-Закључак о усвајању Информације о 

рјешавању управних предмета; 

27-Закључак о усвајању Информације о 

спровођењу закона и других прописа из области 

заштите бораца, РВИ и породица погинулих 

бораца; 

28-Закључак о усвајању Информације о стању 

запослености на подручју општине Рудо; 

29-Закључак о усвајању Извјештаја Одјељења за 

привреду и финансије о спроведеној контроли и 

предложенених мјера за превазилажење стања у 

ЈЗУ „Апотека Здравље“ Рудо; 

30-Закључак о враћању Извјештаја о раду ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за период 01.01.-

30.06.2009.године; 

31-Закључак о враћању Извјештаја о раду Дома 

здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо за период 

01.01.-30.06.2009.године; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                    


