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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 
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01      

             
 На основу члана10. Законао накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије („Службени 

гласник Републике Српске“,бр.85/03) и члана 12. 

и 31. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“,бр.1/00), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.06.2005.године, д о н и ј е л а  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

o условима за одобраванје кредита из буџета 

општине Рудо за подстицај привредног 

развоја 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уређују се услови за 

додјелу кредита из средстава буџета општине 

Рудо за развој пољопривредне производње и 

развој приватног предузетништва на подручју 

општине Рудо. 

 

 

Члан 2. 

 

 Корисници кредитамогубити само лица 

која имају пребивалиште на подручју општине 

Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Од укупно планираних средстава 250.000 

КМ ће се пласирати за развој пољопривредне 

производље, а 250.000 КМ за развој приватног 

предузетништва. 

 

Члан 4. 

 

 Услови за додјелу кредита из средстава 

буџета општине Рудо за развој 

пољопривредне производње су: 

 

1. Кредити се одобравајуна изнс од 

3.000 – 15.000 КМ, каматна стопа од 

6% уз услов да исту регресира 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, грејс 

период једна година, накнада Банке за 

обраду захтјева 1% на одобрена 

средства 

2. Рокови отплате: 

- за износ кредита до 10.000 КМ 

– 3 године 

- за износ кредита од 10.000 – 

15.000 КМ – 5 година. 

 

3. Намјена кредита: 

- за обртна средства, 

- за финансирање набавке 

основних средстава за 

производњу у 

пољопривредним 

домаћинствима на подручју 

општине Рудо (набавка 

основног стада, механизације, 

друге опреме и других 

основних средстава), 

- за финансирање изградње, 

реконструкције и 

модернизације производних и 

репродукционих капацитета у 

пољопривреди, рибарству и 

пчеларству. 

4. Потребна документација: 

.захтјев за кредит, 

- два жиранта за износ кредита 

до 10.000 КМ, преко 10.000 

КМ хипотека, 

- копија личних докумената 

задужнике и жиранте, 

- посједовни лист, 
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- попуњен упитник о основним 

подацима за пољопривредно 

домаћинство са исказаном 

сврхом улагања кредитних 

средстава у развој 

пољопривредне производње. 

 

Члан 5. 

 

 Услови за додјелу кредита из средстава 

буџета општине Рудо за развој приватног 

предузетништва су: 

 

1. Кредити се одобравају на износ 5.000 

– 30.000 Км безкаматно, грејс период 

једна година, накнада Банке за обраду 

захтјева 1% на одобрена средства, 

2. Рокови отплате: 

 

- заизнос до 10.000 КМ- двије 

године, 

- за износ од 10.000 – 20.000 КМ 

– три године, 

- за износ од 20.000 – 30.000 КМ 

– четири године. 

 

3. Намјена кредита: 

- развој занатско предузетничке 

и привредне активности уз 

услов запошљавања нових 

радника и то за износ кредита 

до 5.000 КМ један радник, за 

износ кредита од 5.000 КМ до 

15.000 КМ два радника и за 

износ кредита преко 15.000 

КМ три радника, 

- обавеза је корисника да све до 

краја отпалте кредита на 

евиденцији има запослене 

раднике  

- корисници кредита могу бити 

мала и средња предузећа и 

занатске радње који имају 

сједиште на подручју општине 

Рудо, као и корисници који 

намјеравају да региструју 

радњу или предузеће. 

 

5. Потребна документа: 

 

- захтјев за додјелу кредита, 

- два жиранта за износ до 10.000 

КМ а за износе кредита преко 

10.000 КМ хипотека, 

- рјешење о регистрацији, 

- потврда пореске управе за ЈИБ, 

- изјава о кредитном задужењу, 

- пројекат – бизнис план који ће 

садржавати опис, циљ, 

запошљавање нових радника, 

укупна вриједност инвестиције 

са конструкцијом 

финансирања и елементе 

самоодрживости пројекта.  

 

Члан 6. 

 

 Општина Рудо ће објавити конкурс за 

расподјелу кредитних средстава, који ће бити 

отворен до пласмана цјелокупног износа 

средстава. 

 

Члан 7. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања на огласној табли 

Скупштине општине Рудо, а накнадно ће се 

објавити у Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-271/05.           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.05.        Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р. 

 

02 
На основу члана 12. и 30. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/00), након разматрања захтјева 

ЈОДКП „Услуга“ Рудо за повећање цијена 

комуналних услуга, Скупштина општине Рудо 

на својој сједници одржаној дана 

30.06.2005.године, донијелаје  

 

О Д Л У К У 

о сагласности на цијене комуналних услуга 

 

 

Члан 1. 

 

 Не прихвата се захтјев за повећање 

цијена воде. Даје се сагласност да се у периоду 

01.07. до 31.10.2005. године за домаћинства чија 

потрошња прелази 5 м3 по члану домаћинства за 
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прекорачену потрошњу 1 м3 фактурише по 1 

КМ. 

 

Члан 2. 

 

 Даје се сгласност за повећање цијена за 

одвоз смећа и то: 

-одвоз смећа са утоваром за грађане  0,0375  

КМ/м2; 

-одвоз смећа са утоваром за остале кориснике 

0,075 КМ/ м2; 

-одвоз смећа за СТР паушално  15,00 

КМ/мјесечно 

-одвоз смећа зта СЗР и СУР паушално 6,25 

КМ/мјесечно. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а примјењиваће се од 

01.07.2005.године, а објавиће се у Службеном 

гласнику општине Рудо. 

 

Број: 01-023-285/05.         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.2005.    Скупштине општине Рудо  

                                      Миодраг Миковић,с.р. 

  

03 
 

 На основу члана 12. и 30. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/00), након разматрања Информације 

о заштити животне средине, Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана 

30.06.2005.године, донијелаје  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Штаба за праћење чишћења 

„ХЕ Потпећ“ 

 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Штаб за праћење чишћења 

„Хе Потпећ“ у слиједећем саставу: 

 

1.Милко Чолаковић,начелник општине Рудо, 

2.Миодраг Миковић,предсједник СО-е Рудо, 

3Љубица Баранац, 

4.Саво Суботић, 

5.Душица Суботић, 

6.Мирко Јовановић, 

7.Крсто Станишић, 

8.Бранислав Богдановић, 

9.Мирко Мијушковић, 

10.Војислав Топаловић, 

11.Надлежни Републички инспектор, 

12.Алекса Папоњак. 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Штаба је праћење активности 

чишћења „ХЕ Потпећ“ и предузимање 

одговарајућих мјера у складу са Законом, у 

циљу заштите животне средине. 

 

Члан 3. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-03-284/05.          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.05.     Скупштине општине Рудо  

                         Миодраг Миковић,с.р.   

 

04 

 
 На основу члана 12. и 31. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/00), након разматрања Информације 

о заштити животне средине, Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана 

30.06.2005.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању информације о заштити животне 

средине 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о заштити 

животне средине. 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а  објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-283/05.         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.05.    Скупштине општине Рудо  

                                   Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 12. и 31. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/00), након разматрања Информације 

о стању у области спортаи физичке културе, 

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 30.06.2005.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању информације о стању у олбасти 

спорта и физичке културе 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању спорта и 

физичке културе. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-282/05.          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.05.    Скупштине општине Рудо  

                                  Миодраг Миковић,с.р. 

 

06 

 
 Наоснову члана 12. и 31. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општне 

Рудо“,бр.1/00), након разматрања Информације 

о приватном предузетништву на подручју 

општине Рудо, Скупштина општине Рудо на 

својој сједници одржаној дана 

30.06.2005.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о приватном 

предузетништву на подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о приватном 

предузетништву на подручју општине Рудо.  

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општне Рудо. 

 

Број:01-03-281/05.            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.05.        Скупштине општине Рудо  

                                      Миодраг Миковић,с.р. 

 

07 
 На основу члана 12. и 31. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/00), након разматрања Информације 

о стању у области пољопривреде, Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана 

30.06.2005.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању у области 

пољопривреде 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању у области 

пољопривреде, с тим да се задужује Одјељење 

за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

да изуче да ли постоје законске могућности да 

се произвођачима малина исплати накнада у 

износу од 0,20 КМ по предатом килограму, 

уколико откупна цијена малине буде испод 1,50 

КМ те да се изучи да ли постоји законска 

могућност да се и другим пољопривредним 

произвођачима /сточари и остали/ може 

исплатити слична накнада из буџета општине 

Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-280/05.        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.05.   Скупштине општине Рудо  

                                 Миодраг Миковић.с,р. 

08 

 

 На основу члана 12. и 31. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр.1/00), након разматрања Плана учешћа 

спортиста на 42. МОСИ, Скупштина општине 
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Рудо на својој сједници одржаној дана 

30.06.2005.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Плана учешћа спортиста на 42. 

МОСИ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се План учешћа спортиста на 42. 

МОСИ. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-279/05              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.2005.       Скупштне општне Рудо  

                                       Миодраг Миковић,с.р.   
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 На основу члана 12. и 31. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/00), након разматрања Информације 

о пословању ванпривредних субјеката на 

подручју општине Рудо, Скупштина општине 

Рудо на својој сједници одржаној дана 

30.06.2005.године,донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о пословању 

ванпривредних субјеката на подручју 

општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о пословању 

ванпривредних субјеката на подручју општине 

Рудо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-278/05.            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.2005.    Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р. 

 

10 

 
 На основу члана 12. и 31. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/00), након разматрања Извјештаја о 

раду мјесних заједница у 2004.години, 

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 30.06.2005.године, донијела је  

 

З А К ЉУ Ч А К 

О усвајању Извјештаја о раду мјесних 

заједница у 2004.години 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду мјесних 

заједница у 2004.години. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-277/05.            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.2005.  Скупштине општине Рудо 

                                   Миодраг Миковић,с.р. 

 

 

11 

 
 На основу члана 30. Закона о локалној 

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

члана 2. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“бр.24/98, 62/02 и 38/03) 

и члана 24. став 1. Закона о подстицању развоја 

малих и средњих предузећа („Службени гласник 

РС“,бр.64/02) и члана 12. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.1/2000), 
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Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 30.06.2005.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о оснивању Јавног предузећа Агенције за 

развој малих и средњих предузећа Д.О.О. 

општине Рудо 

 

1.НАЗИВ ОСНИВАЧА 

 

Члан 1. 

 

 Оснивач Јавног предузећа „Агенције за 

развој малих и средњих предузећа“ Д.О.О. 

општине Рудо је Скупштина општине Рудо ( у 

далјем тексту: Оснивач). 

 

2.НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА АГЕНЦИЈЕ КОЈА СЕ 

ОСНИВА 

 

Члан 2. 

 

 Агенција која се оснива има следећи 

назив: Јавно предузеће „Агенција за развој 

малих и средњих предузећа“, друштво са 

ограниченом одговорношћу општине Рудо (у 

даљем тексту:Агенција). 

 Скраћени назив: ЈП „Агенција за развој 

малих и средњих предузећа“ Д.О.О. Рудо. 

 Сједиште Агенције је у ул.“Вожда 

Карађорђа Петровића“ бр.37, 73260 Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Агенција има својство правног лица. 

 Агенција послује у своје име и за свој 

рачун. Оснивач за обавезе Агенције у правном 

промету одговара до висине оснивачког улога 

утврђеног у овој Одлуци. 

 За обавезу у правном промету Агенција 

иступа без ограничења овлаштења. 

 

3.ДЈЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 4. 

 

 Задаци Агенције су: 

-уређивање и допринос успјешнијем пословању 

привреде, 

-истраживање тржишта и испитивање мњења, 

-консалтинг и менанџмент послови, 

-привређивање сајмова, 

-остале услуге рекламе и пропаганде, 

-истраживање и експериментални развој у 

друштвеним наукама, 

-изстраживање и експериментални развој у 

хуманистичким наукама, 

-управљање некренинама преко посредника,  

-финансијски закуп (лизинг), 

-остало кредитно посредовање, 

-обезбјеђење стручне и консалтинг услуге, 

информатички сервис и професионалну обуку у 

оквиру програма Европске уније за развој 

домаћег приватног сектора, 

-пружа услуге из различитих сегмената 

савјетовања у свакој од фаза развоја 

предузетништва, од предузетничке идеје до 

њене реализације, па и дање до специјализације 

и интернационализације пословања (радно 

право, организација пословања, финансије, 

маркетинг, нове технологије), 

-обезбјеђује квалитетну сарадњу са 

предузетницима и подстиче њихове иницијативе 

за настанак нових и развој постојећих субјеката, 

њихово стабилно и успјешно пословање, а 

нарочито даљи раст и развој,  

-успоставља  сарадњу надлежних органа 

општине, Владе Републике Српске, БиХ, 

пословних банака и других институција и самих 

предузетника међусобно и преко различитих 

облика интересног удруживања (коморе, савез 

приватних послодаваца и др.), 

-учествује у припреми стратегије развоја и 

усмјерава своје дјеловање према вишим 

нивоима власти, кроз покретање активности на 

измјени и доградњи прописа, те уклањању 

баријера за развој предузетништва на локалном 

нивоу (поједностављење законских и 

административних процедура, стимулативне 

мјере, пореске олакшице), а све у циљу 

креирања инфраструктуре за економски развој и 

успостављање подржавајућих механизама за 

економски развој, 

-идентификује, прикупља, припрема и израђује 

пројекте из свих области (инфраструктурна 

подршка, пољопривреда, занатство, индустрија, 

туризам и сл.) који ће омогућити кредит за 

развој малих и средњих предузећа и приватно 

предузетништво, 

-припрема и реализује програме едукације, на 

свим нивоима и професионално усавршавање за 

ефикасно управљање у приватном 
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предузетништву, директно или посредно преко 

квалификованих пословних консултаната, 

-координира активности за обезбјеђење и 

кориштење средстава за финансирање програма, 

пројеката и других подухвата у области 

предузетништва, 

-прати програме кредитирања мале привреде 

(промјене услова програма и нови програми 

кредитирања) и њихове реализације, те 

информише о програмима давања гаранција за 

кредите и нњиховој реализацији,  

-пружа стручну помоћ у реализацији домаћих и 

страних улаганја у мала и средња предузећа, као 

и укупну привреду општине, 

-даје подршку другим облицима кредитирања у 

субвенције, који ће се јављати у складу са 

потребама појединих предузетничких области,  

-подстиче трансфер модерних знања и 

технологије, те пружа стручну помоћ и подршку 

за унапређење рада и развоја иноваторства и 

проналазаштва, као и њихову примјену у овој 

области, 

-продаје или уступа на кориштење некретнине 

или друге објекте који ће Агенцији бити дати на 

управљање, по основу Програма развоја 

приватног предузетништва, под комерцијалним 

или бољим условима, уз сагласност Скупштине, 

-координира активности на уређењу локација за 

повољну изградњу објеката мале привреде за 

производно-услужненамјене, са стимјулативним 

мјерама пореске и кредитне политике, 

-формирање предузетничке библиотеке 

Агенције, набављањем стручне литературе у 

овој области (књиге, студије, брошуре, 

часописи, публикације, информатори идр.), 

-промоција предузетништва, кроз израду 

промотивног материјала и учешће на 

међународним сајмовима и специјализованим 

изложбама у земљи и иностранству,  

-подстиче развој субјеката мале привреде и 

предузетништва који   омогућавају пораст 

запошљавања, првенствено одређених 

категорија радника (млади високо образовани 

стручњаци, инвалиди, жене и др.),  

-успостављање централног регистра, односно 

јединствене електронске базе података о 

постојећимн предузетницима на подручју 

општине, као и информација од значаја за развој 

привредних субјеката, 

-сарадњу са међународним организацијама и 

институцијама на размјени искустава, знања и 

нових метода у области мале привреде и 

предузетништва, 

-учествује у остваривању програма привредног 

развоја, те у изради Програма јавних пројеката 

општине, 

-припрема и прати реализацију програма рада 

агенције, укључујући и финансијске планове, 

-прати анализира и извјештава Скупштину 

општине о спровођењу и резултатима 

подстицајних мјера, 

-обавља и друге послове у вези са подстицањем 

привредног развоја у складу са Законом, 

Статутом или захтјевом оснивача. 

 

Члан 5. 

 Цјеновник Агенцијских услуга утврђује 

директор, а Скупштина општине Рудо на 

приједлог директора Агенције, даје сагласност. 

 

Члан 6. 

 

 План рада за наредну годину и извјештај 

о раду Агенција подноси Скупштини општине 

путем Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 7. 

 

Оснивач обезбјеђује пословни простор за 

потребе Агенције. 

Оснивач Агенције обезбјеђује оснивачки 

улог у износу од 2.000 КМ. 

Оснивач агенције обезбјеђује средства из 

буџета општине за рад агенције за буџетску 

2005-ту годину. 

Додатна средства за рад и инвестирање 

Агенција обезбјеђује из донаторских извора. 

 

 

Члан 8. 

 

 Оснивач се обавезује извршити 

благовремено именовање органа, давање 

сагласности на Статут и друга акта, те тражити 

квалитетно и стручно обављање послова у 

складу са позитивним прописима.  

 

 

5.ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И ЊИХОВА 

ОВЛАШТЕЊА 
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Члан 9. 

 

 Органи Агенције су: надзорни одбор и 

директор. 

 Чланове надзорног одбора и директора 

именује и разрјешава Скупштина општине Рудо. 

 Мандат чланова надзорног одбора и 

директора траје четири године а по истеку 

мандата могу бити поновно именовани.  

 

Члан 10. 

 

 Надзорни одбор Агенције има три члана. 

 Надлежности надзорног одбора, у складу 

са законом утврђују се Статутом Агенције. 

 

Члан 11. 

 

 Орган пословођења Агенције је директор. 

 Директор Агенције има права и дужности 

директора предузећа, као и друга права и 

обавезе утврђене Законом и Статутом.  

 

Члан 12. 

 

 Директор предлаже Надзорни одбор а 

именује га Скупштина општине на основу јавног 

конкурса, за избор најбоље квалификованог 

кандидата, према оперативним и пословним 

потребама предузећа, а у складу са одредбама 

Статута предузећа.  

 За директора предузећа не може бити 

именовано лице које обавља извршну функцију 

у политичкој странци. 

 

6.ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И 

ДРУГИХ ПОСЛОВА 

 

 

Члан 13. 

 

 Агенција може, у складу са Статутом, 

уговором повјерити обављање одредђених 

послова из своје надлежности другим правним 

или физичким лицима.  

 

 

7.НАДЗОР НАД РАДОМ АГЕНЦИЈЕ 

 

 

Члан 14. 

 

 Надзор над радом Агенције остварује 

оснивач давањем сагласности на Статут, 

именовањем и разрјешењем надзорног одбора и 

директора. 

 

8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И 

ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 15. 

 

 Статут Агенције, Програм рада Агенције 

донијеће се у року од 60 дана од дана доношења 

Одлуке о оснивању, као и избор органа 

Агенције. 

 

Члан 16. 

 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге 

Одлука о оснивању Агенције за развој малих и 

средњих предузећа општине Рудо број: 01-023-

240/05. од 23.03.2005.године. 

 

Члан 17. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-023-275/05.         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.2005.  Скупштине општине Рудо  

                                    Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 12. и 31. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/00), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.06.2005.године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност Начелнику општине да 

Наредбом о режиму саобраћаја на подручју 

општине Рудо забрани саобраћај моторним 

возилима у улици „Милоша Обилића“ у љетњем 

периоду из безбједносних разлога. 
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Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-286/05.              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.2005.    Скупштине општине Рудо  

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 12. и 31. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/00), након разматрања Информације 

о раду ђачке задруге,  Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 30.06.2005.године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Није прихваћена Информација о раду 

ђачке задруге. 

 Ради безбједности превоза ђака 

неопходно је расписати тендер и извршити 

избор најповољнијег превозника. 

 

Члан 2. 

 

 Овајзакључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-287/05.           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.2005.   Скупштине општине Рудо 

                                     Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 12. и 31. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.1/00), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.06.2005.године, 

донијела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усклађивању Статута мјесних заједница са 

Статутом општине и спровођењу избора за 

чланове савјета мјесних заједница 

 

Члан 1. 

 

 Обавезују се мјесне заједнице да ускладе 

своје статуте са Статутом општине Рудо у року 

од 15 дана од дана усвајања Статута општине 

Рудо.  

 

Члан 2. 

 

Избори за чланове савјета мјесних 

заједница спровешће се у року од 15 дана од 

дана усклађивања Статута мјесних заједница са 

Статутом општине Рудо.  

 

Члан 3. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 

Општинска изборна комисија.  

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

оптшине Рудо“. 

 

Број:01-023-276/05.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.2005.        Скупштне општине Рудо  

                                          Миодраг Миковић,с.р. 

 

15 

 
 На основу члана 12. Статута општине 

Рудо и члана 5. Уговора о сервисирању 

кредитних средстава за привредни развој 

општине Рудо број: 02-40-622/05, Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана 

30.06.2005.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за оцјену 

оправданости захтјева и  израду приједлога 

корисника кредита 
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Члан 1. 

 

 У Комисију за оцјену оправданости 

захтјева и израду приједлога корисника кредита 

именују се: 

 

1.Јовановић Милован, 

2.Токовић Биљана, 

3.Станковић Оливера, 

4.Фуртула Вера, 

5.Ћировић Велибор. 

 

Члан 2. 

 

 Задаци Комисије су вршење увида на 

терену на основу чега ће цијенити оправданост 

захтјева и сачинити приједлог корисника 

кредита који ће доставити Банци на даљу оцјену 

кредитне способности.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудл.  

 

Број:01-023-273/05.            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.2005.     Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р.   
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С А Д Р Ж А Ј : 

 

01-Статут општине Рудо; 

02-Одлука о условима за одобравање кредита из 

буџета општине Рудо за подстицај привредног 

развоја; 

03-Одлука о сагласности на цијене комуналних 

услуга; 

04-Рјешење о именовању Штаба за праћење 

чишћења „ХЕ Потпећ“; 

05-Закључак о усвајању Информације о 

заштити животне средине; 

06-Закључак о усвајању Информације о стању у 

области спорта и физичке културе; 

07-Закључак о усвајању Информације о 

приватном предузетништву на подручју 

општине Рудо; 

08-Закључак о усвајању Информације о стању у 

области пољопривреде; 

09-Закључак о усвајању Плана учешћа 

спортиста на 42. МОСИ; 

10-Закључак о усвајању Информације о 

пословању ванпривредних субјеката на подручју 

општине Рудо; 

11-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

мјесних заједница у 2004.години: 

12-Одлука о оснивању Јавног предузећа 

„Агенције за развој малих и средњих предузећа“ 

Д.О.О. општине Рудо; 

13-З а к љ у ч а к; 

14-З а к љ у ч а к; 

15-Одлука о усклађивању Статута мјесних 

заједница са Статутом општине и спровођењу 

избора за чланове савјета мјесних зајеница; 

16-Одлука о именовању Комисије за оцјену 

оправданости захтјева и израду приједлога 

корисника кредита. 

 

 

 

 

      

    

 

 

 


