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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година XII Рудо, 04. фебруар 2010.године Број: 2 

 
АКТА СКУПШТИНЕ 
 

01 
 

На основу члана 3.закона о јавном 

окупљању („Службени гласник Републике 

Српске“ број:118/08), члана 30.Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, и 118/05 

и члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број 8/08-пречишћени 

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

сједници одржаној  дана 29.01.2010.године, д о н 

о с и 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА 

ПРИМЈЕРЕНИХ  ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЈАВНИХ СКУПОВА  

 

Члан  1. 

 

 Овом Одлуком одређују се простори 

примјерени за одржавање јавних скупова на 

подручју општине Рудо.  

 

Члан  2. 

 

 Простори примјерени за одржавање 

јавних скупова на подручју општине Рудо 

налазе се у Мјесним заједницама:  Рудо, Бијело 

Брдо, Штрпца, Увац, Мокронози, Моче, Старо 

Рудо, Мрсово, Сетихово и Стргачина. 

 

 

 

 

 

 

Члан  3. 

 

 Простор за одржавање јавних скупова у 

Мјесним заједницама наведеним у члану 1. ове 

Одлуке је: 

 У Мјесној заједници Рудо - Трг слободе. 

 У Мјесним заједницама Бијело Брдо, 

Штрпца, Увац, Мокронози, Моче, Старо Рудо, 

Мрсово, Сетихово и Стргачина – центри 

мјесних заједница. 

 Под центром мјесне заједнице 

подразумјева се простор испред или непосредно 

у близини објекта у коме се налазе канцеларије 

Савјета те  Мјесне заједнице. 

 

Члан  4. 

 

 Поред простора наведених у члану 3.ове 

Одлуке за одржавање јавних скупова могу се 

користити и други простори који имају услове 

за окупљање већег броја људи (стадион, 

дворана,  игралишта, и други одговарајући 

простори). 

 

Члан  5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-023-1/10.                                     

Датум:29.01.10.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                   Скупштине општине Рудо 

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

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 29.01.2010. године, д о н и ј е л а  

ј е  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

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, бр.01-023-181/08  и 01-023-260/09  

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 

02,00 часова.“  

 

Члан  2. 

   

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-023-4/10.                                                        

Датум:29.01.10.           ПРЕДСЈЕДНК 

                            Скупштине општине Рудо  

               Милинковић Добрисав,дипл.ецц. ,с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 

34.Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“број:8/08-пречишћени текст, 9/08 

и 2/09) и члана 12. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

општине Рудо на сједници одржаној дана 

29.01.2010.године, д о н и ј е л а  ј е 

 

О Д Л У К У  

О измјенама и допунама Етичког кодекса 

изабраних званичника општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Члан 17. тачка 4 Етичког кодекса 

изабраних званичника општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 7/06), 

мјења се и гласи:“Ако Одбор закључи да је 

одређени изабрани представник починио 

повреду неке од одредаба овог Кодекса, 

поднијеће Скупштини општине детаљан 

извјештај, са приједлогом о изрицању одређене 

корективне мјере, осим у случају кад је 

закључено да је учињена повреда Кодекса за 

коју се изриче корективна мјера-укор. 

 Корективну мјеру-укор доноси Одбор 

својим закључком.“ 

 

Члан 2. 

 

 Редна тачка 6. наслова цјелина Кодекса 

мјења се и гласи:“ Корективне-казнене мјере за 

повреду Етичког кодекса“. 

 

Члан 3. 

 

 Члан 18. Кодекса мјења се и гласи“ 

Корективне-казнене мјере за повреду неке од 

одредби Етичког кодекса у: 

  -укор, 

  -јавни укор, 

  -новчана казна. 

 Висина новчане казне одређује се у 

висини 10%-50% мјесечног одборничког 

паушала у трајању од једног (1) до шест (6) 

мјесеци.“ 

 

Члан 4. 

 

 Редна тачка 7. у називу цјелина Етичког 

кодекса мјења се и гласи:“ Начин извршења 

корективних-казнених мјера. 

 7.1.Корективна мјера укор се извршава 

тако што закључак о корективној мјери 

предсједник Скупштине општине саопштава 
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изабраном званичнику и доставља му закључак 

Етичког одбора. 

7.2.Корективна мјера јавног укора се 

извршава, јавним саопштавањем приједлога 

корективне мјере на сједници Скупштине 

општине, доношењем одлуке о изрицању 

корективне мјере на сједници Скупштине 

општине и објављивањем исте у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 7.3.Корективно-казнена мјера новчана 

казна извршава се на исти начин као и 

корективна мјера јавни укор, с тим што се на 

сједници Скупштине општине доноси и одлука 

о висини новчане казне, а која се обуставља при 

исплати мјесечног одборничког паушала 

односно плате изабраног званичника. 

 7.4.За уредно објављивање корективно-

казнених мјера одговоран је секретар 

Скупштине општине.“ 

 

Члан 5. 

 

 Постојећа тачка 7.у називу цјелина 

Етичког кодекса постаје тачка  „8.“ 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-023-8/10.                

Датум:29.01.10.год. ПРЕДСЈЕДНИК 

                 Скупштине општине Рудо 

                   Милинковић Добрисав, дипл.ецц,с.р.   
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“.бр.101/04, 

42/05 и 118/05), члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 12. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 29.01.2010. године, 

д о н и ј е л а  ј е  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ОДБОРНИЧКОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком регулише се издавање 

одборничке легитимације одборницима 

Скупштине општине Рудо (у даљем тексту: 

легитимација) и образац легитимације који је 

саставни део ове Одлуке. 

 

Члан  2 

 

 Легитимација је у облику једнолисне 

картице величине 85 x 55 мм. 

 

Члан 3. 

 Легитимација садржи: 

 

1. Грб/Амблем Републике Српске, 

2. Грб општине Рудо, 

3. Натпис: “Република Српска 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО“, 

4. Фотографију одборника величине 22 x 30 

мм, 

5. Натпис:„ОДБОРНИЧКА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА“, 

6. Име и презиме одборника са његовим 

ЈМБГ, 

7. Текст „Одборник је у Скупштини 

општинеРудо“, 

8. Текст: „На основу ове легитимације 

одборник остварује права која му 

припадају на основу Закона, Статута 

општине Рудо и других прописа“, 

9. Мјесто, број и датум издавања 

легитимације, 

10. Рок важења легитимације и 

11. Потпис предсједника Скупштине 

општине Рудо.  

 

Члан  4. 

 

 Одборничка легитимација се 

пластифицира након извршене уредне попуне 

садржаја из члана 3. ове Одлуке. 
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Члан  5.  

 

 О издавању и евиденцији издатих 

одборничких легитимација стараће се секретар 

Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 6. 

    

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-023-5/10.                                                        

Датум: 29.01.10.год.  ПРЕДСЈЕДНИК 

     Скупштине општине Рудо  

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

     

 

 
Грб/Амблем 

Републике 

Српске 

Република Српска 

СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ 

РУДО 

Грб општине 

Рудо 

 

 

 

Фотографија 

одборника 

 

ОДБОРНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ЈМБГ: 

 

Одборник  је у Скупштини општине 

Рудо 

 

 

 

            На основу ове лгитимације одборник остварује 

права која му припадају на основу закона, Статута 

општине Рудо и других прописа. 

 

 

Рудо, 

Бр:______ 

Датум:  

 

 

 

M.П. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ  РУДО 

_________________________ 

 

Легитимација важи до истека мандата 2012године. 

 

 

05 
 

На основу члана 27. Закона о 

грађевинском земљишту (Сл. гласник Републике 

Српске, бр. 112/6), члана 34. Статута општине 

Рудо (Сл. гласник Општине Рудо 8/08-

пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

29.01.2010.године, д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ 

ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ СТАМБЕНОГ 

ПРОСТОРА 

 

Члан 1. 

 

Просјечна коначна грађевинска цена  1м2  

корисне стамбене  површине изграђене на 

подручју општине Рудо у 2009. године, која 

служи као основа за утврђивање накнаде за 

погодности уређења градског грађевинског 

земљишта (у даљем тексту:рента) за 2010 

годину, износи  530,00  КМ.                                                                         

 

Члан 2. 

 

            Цијена из претходног  члана 

примјењиваће се најдаље до 31.03.2011.године , 

до када је Скупштина општине Рудо дужна 

донијети одлуку о просјечној коначној 

грађевинској цијени стамбеног простора ,која ће 

се примјењивати у 2011.години. 

 

Члан 3. 

                      

           Просјечна цијена из члана 1. ове Одлуке 

ће се примјењивати на начин прописан 

одредбама Закона о грађевинском земљишту 

Републике Српске (Сл. гласник Републике 

Српске, бр:112/06) и Одлуке о грађевинском 

земљишту бр: 01-023-67/07  од  28.09.2007 год . 

 

Члан 4. 

 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“ а примјењиваће се од 

01.04.2010.године. 

 

Број: 01-023-6/10.                                                                   

Датум:29.01.10.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо 

                  Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 

грађевинском земљишту  (Сл. гласник Републике 

Српске, бр:112/06) и члана 38. став 2. Одлуке о 

грађевинском земљишту , бр: 01-023-67/07  и 

члана 34. Статута општине Рудо (Сл. гласник 

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

2/09), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.01.2010. године, д  о  н  о  с и 

 

  

О  Д   Л  У   К   У 

О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА 

ОБРАЧУН ТРОШКОВА  УРЕЂЕЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се базна цијена за обрачун 

трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта у износу од   15.90 КМ  по м2  корисне 

површине грађевине. 

 

Члан 2. 

 

Базна цијена из претходног члана биће 

примјењивана за обрачун трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта на подручју 

општине Рудо до 31.03.2011. године, до када је 

Скупштина општине Рудо дужна утврдити 

вриједност базне цијене за наредну годину. 

Уколико за одређено подручје у току 

године буде донешен програм уређења градског 

грађевинског земљишта базна цијена се неће 

примјењивати за то подручје. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“ а примјењиваће се од 

01.04.2010.године. 

 

Број: 01-023-7/10.                                                     

Датун: 29.01.10.год.     ПРЕДСЈЕДНИК                                

                             Скупштине општине Рудо 

        Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На  основу  члана 50. и 67. Закона о уређењу 

простора („ Сл. гласник  Републике Српске“ бр. 

84/02, 14/03 и 53/07) и члана 34. Статута 

општине Рудо (Сл. гласник  Општине Рудо“ бр. 

8/08, 9/08 и 2/09), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29.01.2010. године, д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  измјени Одлуке о приступању измјени 

Регулационог плана „Цантар“ и „Росуље“  у       

Рудом 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци  о приступању измјени Регулационог  

плана  Центар“ и „Росуље“ у Рудом бр:01- 023-

45/09 од 23.03.2009 и  бр:01-023.192/09 од 

29.09.2009. године:   

   у члану 1. иза тачке, додају се ријечи: 

         „ Плански период  је период 2010 – 2019. 

година.“ 

 

   у члану  2.: 

 

  - став 4. мијења се  и гласи : 

           „Укупна површина обухвата  измјене 

дијела Регулационог плана „Центар“- Локација 

2, износи  5.052,00 м2 и обухвата парцелу к.ч. 

бр.533/1, дио улица Палих српских бораца и 

Проте Славка Поповића.“ 

 

- став 6. мијења се и гласи: 

„ Укупна површина обухвата измјене 

дијела  Регулационог плана „Росуље“ 

износи 6.563,00 м2.“ 

 

Члан 2. 

                                                              

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику 

општине Рудо“ 

 

Број:01-023-2/10.                                                           

Датум: 29.01.10.год.   ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Скупштине општине Рудо 

              Добрисав Милинковић, дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 58. Закона о уређењу 

простора (Сл. гласник Р.С. број:84/02- 

пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07),  члана 

34. Статута општине Рудо (Сл. гласник  

Општине Рудо“ бр. 8/08, 9/08 и 2/09), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.01.2010. године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Савјета за израду Регулационог 

плана насеља  „Горњи и Доњи Увац“ 

 

Члан 1. 

 

           Именује   се  Савјет за израду 

Регулационог плана насеља „Горњи и Доњи 

Увац“ (у даљем тексту: Савјет). 

 

Члан 2. 

 

          У Савјет за израду  Регулационог плана 

насеља „Горњи и Доњи Увац“, именују се: 

 

1. Милинковић Добрисав, дипл.ецц.- 

предсједник Савјета, 

2. Видаковић Младен, дипл. прав.- замјеник 

предсједника Савјета,  

3. Стикић Драган ,дипл.ецц. – члан, 

4. Бореновић Биљана, дипл. инг. арх. – члан 

5. Нешковић Мирослав, дипл. инг. грађ. – 

члан, 

6. Перишић Татјана, инг. геод. – члан, 

7. Драгаш Момир, дипл.инг. саобр.- члан, 

8. Представник КП „Услуга“ Рудо - члан, 

9. Представник мјесне заједнице Увац – члан, 

10. Представник Електродистрибуције Пале – 

Радна јединица Рудо – члан, 

11. Представник Телекома РС – Радна јединица 

Фоча – члан.  

 

Члан 3. 

 

       Задатак Савјета је: 

 

- прати израду Регулационог плана насеља  

„Горњи и Доњи Увац“, 

- заузима стручне ставове у погледу  

усаглашености Регулационог плана насеља 

„Горњи и Доњи Увац“  са плановима који 

представљају основу за њихову  израду, 

односно у погледу  усклађености са 

одредбама Закона  о уређењу простора, и 

другим прописима заснованим на закону, 

- заузима стручне ставове у погледу  

рационалности и  квалитета предложених 

планских рјешења, 

- заједно са носиоцима израде Регулационог 

плана насеља  „Горњи и Доњи Увац“, 

разматра приспјеле примједбе на његов 

нацрт и доставља носиоцу припреме плана 

образложено мишљење о примједбама које 

нису могле бити прихваћене.  

 

Члан 4. 

 

           Техничке услове за рад Савјета 

обезбједиће Одјељење  за привреду и финансије 

Административне службе Општине Рудо, као 

носилац припреме Регулационог плана насеља  

„Горњи и Доњи Увац“. 

 

Члан 5. 

 

Савјет се именује на период до усвајања  

Регулационог плана насеља  „Горњи и Доњи 

Увац“.  

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-023-3/10.                                                                  

Датум: 29.01.10.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), разматрајући 

Извјештај о раду начелника општине Рудо за 

2009. годину, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29.01.2010.године, 

донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О  РАДА 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 

2009.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо усваја 

Извјештај о раду начелника општине Рудо за 

2009.годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овaj закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

Број:01-03-9/10.                                                                      

Датум: 29.01.10.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), разматрајући 

Извјештај Мандатно имунитетске комисије, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.01.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА МАНДАТНО 

ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо усваја 

Извјештај Мандатно имунитетске комисије. 

 

Члан 2. 

 

 Овaj закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

Број:01-03-10/10.                                                                      

Датум:29.01.10.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), разматрајући 

Извјештај о провођењу Програма цивилне 

заштите за 2009.годину и Програм рада за 

2010.годину, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29.01.2010.године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ЗА 2009. ГОДИНУ И ПРОГРАМ 

РАДА ЗА 2010.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо усваја 

Извјештај о провођењу Програма цивилне 

заштите за 2009. годину и Програм рада за 

2010.годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овaj закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-11/10.                                                                      

Датум: 29.01.10.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), разматрајући 

Информацију о утрошку средстава из буџета 

општине Рудо одобрених удружењима грађана, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.01.2010.године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

УТРОШКУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ РУДО ОДОБРЕНИХ 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 
 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо усваја 

Информацију о утрошку средстава из буџета 

општине Рудо одобрених удружењима грађана. 

 

Члан 2. 

 

 Овaj закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-12/10.                                                                      

Датум: 29.01.10.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), разматрајући 

Извјештај о раду мјесних заједница за 

2009.годину, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29.01.2010.године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О ВРАЋАЊУ НА ДОРАДУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

РАДУ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 

2009.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 

 Не усваја се Извјештај о раду мјесних 

заједница за 2009. годину и исти се враћа на 

дораду.  

 Приликом израде новог извјештаја 

посебно обратити пажњу да у њему буде 

садржана слиједећа проблематика: саобраћајна 

увезаност по мјесним заједницам, здравство, 

школство, културне манифестације које су се 

одржавале и да ли постоји потреба за њихово 

одржавање по мјесним заједницама, као и друга 

питања од значаја за живот у мјесним 

заједницама. 

 

Члан 2. 

 

 Овaj закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-13/10.                                                                      

Датум: 29.01.10.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), разматрајући 

План рада Дома здравља „Др Стојана и Љубица“ 

Рудо и Програм мјера на заштити здравља 

становништва у општини Рудо за 2010.годину, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.01.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ДОМА 

ЗДРАВЉА „Др СТОЈАНА И ЉУБИЦА“ 

РУДО И ПРОГРАМ МЈЕРА НА ЗАШТИТИ 

ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА У 

ОПШТИНИ РУДО ЗА 2010. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се План рада Дома здравља „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо и Програм мјера на 

заштити здравља становништва у општини Рудо 

за 2010. годину под условом да се у истом у 

ставци – Породична медицина код рада у 

теренским амбулантама изврши измјена и то 

тако да у амбулантама два пута седмично ради 

љекар а медицинска сестра осам часова сваког 

радног дана.  
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Члан 2. 

 

 Овaj закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-14/10.                                                                      

Датум: 29.01.10.год.  ПРЕДСЈЕДНИК 

                         Скупштине општине Рудо  

 Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 

 

 

АКТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

15 
 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Срспке“ број:101/04, 42/05 и 188/05 ), и члана 

42. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број:54/08-пречишћени текст), Начелник 

општине, доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

О измјенама и допунама правилника о 

расподејели средстава из буџетске резерве 

 

Члан 1. 

 

Члан III. Правилника о расподјели 

средстава из буџетске резерве број:02-020-

470/09 од 01.04.2009.године  који гласи: „На 

помоћ немају право лица која су носиоци сталне 

помоћи Центра за социјални рад, борачке 

организације или неке друге институције, те ако 

су по истом или сличном основу добили помоћ 

од наведених институција у тој календарској 

години“ мјења се и сада гласи: „ Прије 

одобравања захтјева провјерити евентуална 

давања других надлежних органа у тој 

календарској години“.    

 

Члан 2. 

 

Остали чланови овог правилника остају 

исти. 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

Правилник ступа на снагу даном 

доношења због повећаности захтјева за додјелу 

помоћи и хитности нихових рјешавања 

социјално тешко угрожених лица. 

 

Број.02-40-113/10  

Датум:02.02.10.год. 

                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                     Милко Чолаковић,дипл.правник,с.р.   
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САДРЖАЈ: 
 

01-Одлука о одређивању простора примјерених 

за одржавање јавних скупова; 

02-Одлука о измјени Одлуке о одређивању 

радног времена угоститељских објеката на 

подручју општине Рудо; 

03-Одлука о измјени и допуни Етичког кодекса 

изабраних званичника општине Рудо; 

04-Одлука о одборничкој легитимацији; 

05-Одлука о просјечној коначној грађевинској 

цијени стамбеног простора; 

06-Одлука о утврђивању базне цијене за 

обрачун трошкова уређења градског 

грађевинског земњишта на подручју општине 

Рудо; 

07-Одлука о измјени Одлуке о приступању 

измјени Регулационог плана „Центар“ и 

„Росуље“ у Рудом; 

08-Одлука о именовању Савјета за израду 

Регулационог плана насеља „Горњи и Доњи 

Увац“; 

09-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

начелника општине Рудо за 2009.годину; 

10-Закључак о усвајању извјештаја Мандатно 

имунитетске комисије; 

11-Закључак о усвајању Програма цивилне 

заштите за 2009. годину и Програм рада за 

2010.годину; 

12-Закључак о усвајању Информације о утрошку 

средстава из буџета општине Рудо одобрених 

удружењима грађана; 

13-Закључак о враћању на дораду Извјештаја о 

раду мјесних заједница за 2009.годину; 

14-Закључак о усвајању Плана рада Дома 

здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо и Програм 

мјера на заштити здравља становништва у 

општини Рудо за 2010.годину; 

15-Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о расподјели средстава из буџетске 

резерве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


