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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година IX Рудо, 30  марта  2006 године Број: 3 

   01 
 
 На основу члана 44. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник РС“,бр.96/03, 14/04 и 
67/05) и члана 24. Правилника о 
финансијском извјештавању за 
кориснике прихода Буџета Републике, 
општина, градова и фондова („Службени 
гласник РС“,бр.56/04) и члана 12. 
Статута општине Рудо („Службени 
гласник општине Рудо“,бр.3/05), 
Скупштина општине Рудо на сједници 
одржаној дана 29.03.2006.године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о годишњем Финансијском извјештају 

о извршењу Буџета за 2005.годину 
 

Члан 1. 
 
 Усваја се годишњи финансијски 
извјештај о извршењу Буџета општине 
Рудо за 2005.годину са слиједећим 
финансијским показатељима: 
 
-укупни приходи..............  2.520.650 КМ 
-укупни расходи..............  2.520.650 КМ 
 

Члан 2. 
 
 Распоред и књижење остварених 
прихода и расхода у годишњем 
финансијском извјештају извршени су у 
складу са одредбама Закона о 
рачуноводству и Правилником о 
садржини појединих рачуна у кнтном 
оквиру за кориснике прихода Буџета 
Републике, општина и градова као и 
Одлуке о Буџету општине Рудо за 
2005.годину. 

 
Члан 3. 

 
 Биланс Буџета по врстама прихода и 
извршеним распоредом на основне намјене 
у 2005. години чини саставни дио ове 
Одлуке.  
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања на огласној 
табли Скупштине општине Рудо а 
примјењиваће се од 01. јануара 2006. 
године и накнадно објавити у Службеном 
гласнику општине Рудо.  
 
Број:01-023-26/06.          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:29.03.06.    Скупштине општине Рудо  
                                  Миодраг Миковић,с.р. 
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02 
 
 На основу члана 27. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник РС“,бр.96/03, 14/04 и 67/05) 

и члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“,бр. 101/04 ,42/05 и 

118/05) и члана 34. Статута општине Рудо 

(„Слчужбени гласник општине Рудо“,бр.3/05), 

Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана  29.03. 2006.године, д о н и ј е л а   

ј е  

 

О Д Л У К У 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО 

ЗА 2006. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком прописује се начин 

извршења Буџета општине Рудо за 2006.годину ( 

у даљем тексту: Буџет). 

 Одлука се односи на буџетске кориснике 

и примаоце грантова који се у цјелости или 

дјелимично финансирају из буџета општине 

 

Члан 2. 

 

 Средства Будежта из члана 1. ове одлуке 

распоредјују се у укупном износу од 2.608.000 

КМ, од чега 1.575.000 КМ на текуће трошкове, 

1.003.000 КМ на капиталне инвестиције и 

позајмљивања и 30.000 КМ на буџетску резерву. 

  

Члан 3. 

 

 Приходи Буџета утврдјени су према 

члану 8. Закона о буџетском систему Републике 

Српске. 

 Буџет се састоји од биланса прихода и 

биланса расхода и издатака са распоредом према 

корисницима и примаоцима грантова. 

 

Члан 4. 

 

 Буџетски издаци су: 

 

 -текући трошкови и дознаке другим 

потрошачким јединицама 

 -позајмљивање средстава и капитални 

трошкови 

 -средства за посебне намјене 

 

Члан 5. 

 

Укупна буџетска потрошња мора бити 

уравнотежена са укупним буџетским срествима. 

 Сви приходи Општинске 

административне службе остварени у складу са 

Законом по било ком основу, су приходи Буџета 

општине Рудо и са истим служба не може 

самостално располагати. 

 Остали корисници буџетских средстава 

дужни су мјесечно извјештавати Одјељење за 

привреду и финансије општине Рудо, како су 

утрошили добијена Буџетска средства, што је 

услов за добијање буџетских средстава у 

наредном мјесецу. 

 

Члан 6. 

 

 Начелник општине Рудо управља и 

контролише прилив и одлив новчаних средстава 

у складу са Законом, усвојеним Буџетом и овом 

одлуком.  

 Начелник Одјељења за привреду и 

финансије, оперативно прати извршење прихода 

и расхода Буџета, о истом информише 

начелника општине и одговоран је за доследно 

извршење закључака начелника општине 

издатих у складу са Законом и овом Одлуком.  

 

Члан 7. 

 

 Сви корисници буџетских средстава 

дужни су средства утврдјена у Буџету користити 

руководећи се начелима рационалности и 

штедње. 

 Сезонске потребе буџетски корисници 

пријављују благовремено начелнику општине 

ради планирања средстава за такве намјене. 

 Прерасподјелу средстава са једног на 

другог буџетског корисника врши искључиво 

Скупштина општине. 

 

Члан 8. 

 

 Плаћање трошкова буџетског корисника 

може се вршити директно уз писмени захтјев- 

налог буџетског корисника да се плаћање 

изврши на терет његове буџетске позиције. 
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Члан 9. 

 

 Сваки буџетски корисник је одговоран за 

своје књиговодствене и друге финансијске 

исправе, интерне контролне поступке,  

вјеродостојност и законитост исправа и укупно 

трошење буџетских средстава. 

 

Члан 10. 

 

 Капитална улагања и позајмљивања, 

укључујући и подршку улагањима мјесних 

заједница врше се по Буџетом утврдјеним 

намјенама и објектима уз уговарања услова и 

динамике плаћања  и у складу са динамиком 

прилива прихода. 

 

Члан 11. 

 

 Средства буџетске резерве до Буџетом 

планираног износа начелник општине ће 

ангажовати за остале непланиране и недовољно 

планиране издатке и утврдиће писменим 

закључком. 

 О ангажовању средстава Буџетске 

резерве начелник општине ће информисати 

Скупштину општине у складу са Законом о 

буџетском систему, уз извјештај о извршењу 

Буџета општине.  

 

Члан 12. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а примјењује  се од 01.01.2006.године 

и обавјиће се у Службеном гласнику општине 

Рудо.  

 

Број:01-023-28/06.             ПРЕДСЈЕДНИК                                                 

Датум:29.03.06.         Скупштине општине Рудо   

                                       Миодраг Миковић,с.р. 

 

03 

 
На основу члана 11. Закона о основној 

школи („Службени гласник РС“,бр.38/04), члана 

34. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05) и члана 107. Посовника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

29.03.2006.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о утврдјивању приједлога мреже основних 

школа на подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо предлаже да се 

на подручју општине Рудо задржи постојећа 

мрежа основних школа и то: 

 

- Основна матична школа „Рудо“ у 

Рудом, са подручним одјељењем у 

Мрсову 

- Основна школа „Бошко Буха“  

Штрпца , са подручним одјељењима у 

Миочу, Оскоруши, Мокронозима, 

Увцу, Будимлији и Цвркотама. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо и доставити на разматрање и 

усвајање Министарству просвјете и културе 

Републике Српске. 

 

Број:01.023-25/06.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:29.03.06.год.   Скупштине општине Рудо 

                                        Миодраг Миковић,с.р 

                                      

04  

 
 На основу члана 34. Статута општине 
Рудо („Службени гласник општине 
Рудо“,бр.3/05), члана 113. Пословника 
Скупштине општине Рудо („Службени 
гласник општине Рудо“,бр.4/05), Скупштина 
општине Рудо на својој сједници одржаној 
дана 29.03.2006.године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Начелнику 
општине Рудо да предузме све правне 
активности према Министарству за 
избјеглице и расељена лица у циљу 
враћања у посјед стана у Рудом у ул. 
„Драже Михајловића“,бр.37, обзиром да се 
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предметни стан не сматра напуштеном 
имовином. 
 

Члан 2. 
 
 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рудо. 
 
Број:01-03-41/06.           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:29.03.06.     Скупштине општине Рудо   
                                   Миодраг Миковић,с.р. 
 

05 
 
  На основу члана 34. Статута општине 
Рудо („Службени гласник општине 
Рудо“,бр.3/05), члана 113. Пословника 
Скупштине општине Рудо („Службени 
гласник општине Рудо“,бр.4/05), Скупштина 
општине Рудо на својој сједници одржаној 
дана 29.03.2006.године, донијела је 
 

З А К ЉУ Ч А К 
 

Члан 1. 
 

 Одборници Скупштине општине Рудо 
одричу се накнаде дневница за рад у 
скупштинским комисијама за мјесец април и 
мај 2006.године за потребе лијечења Арсић 
Жељка из Бијелог Брда. 
 

Члан 2. 
 
 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рудо. 
 
Број: 01-03-40/06.          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:29.03.06.   Скупштине општине Рудо  
                                 Миодраг Миковић,с.р 
 

06 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Рудо („Службени гласник општине 
Рудо“,бр.3/05), члана 113. Пословника 
Скупштине општине Рудо („Службени 
гласник општине Рудо“,бр.4/05), након 
разматрања Извјештаја о раду Комисије за 

оцјену оправданости захтјева и изради 
приједлога корисника кредита,Скупштина 
општине Рудо на својој сједници одржаној 
дана 29.03.2006.године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Комисије за 

оцјену оправданости захтјева и изради 
приједлога корисника кредита 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Извјештај о раду Комисије 
за оцјену оправданости захтјева и изради 
приједлога корисника кредита. 
 

Члан 2. 
 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рудо. 
 
Број: 01-03-34/06.         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:29.03.06.   Скупштине општине Рудо 
                                 Миодраг Миковић,с.р. 
 

07 
 

На основу члана 34. Статута општине 
Рудо („Службени гласник општине 
Рудо“,бр.3/05), члана 113. Пословника 
Скупштине општине Рудо („Службени 
гласник општине Рудо“,бр.4/05), након 
разматрања Извјештаја КПОР-а о изради 
Стратешког плана развоја општине Рудо, 
Скупштина општине Рудо на својој сједници 
одржаној дана 29.03.2006.године, донијела 
је 

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја КПОР-а о изради 
Стратешког плана развоја општине Рудо 

 
 

Члан 1. 
 
 Усваја се Извјештај Комисије за 
планирање општинског развоја о изради 
Стратешког плана развоја општине Рудо за 
период 2006-2011 година. 
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Члан 2. 

 
 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у Службеном 
гласнику општине Рудо. 
 
Број:01-03-35/06.          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:29.03.06.   Скупштине општине Рудо  
                                 Миодраг Миковић,с.р. 
 
 

08 
 

 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и приједлога Управног одбора  

ЈП „Станар“ Рудо о ликвидацији предузећа, 

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана  29.03.2006.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о престанку рада ЈП „Станар“ Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком регулише се пестанак 

рада Јавног предузећа „Станар“ Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Јавно предузеће „Станар“ Рудо престаје 

са радом са даном 29.03.2006.године. 

 

Члан 3. 

 

 Имовину и обавезе предузећа преузима 

оснивач. 

 

Члан 4. 

 

 Овлашћује се начелник општине да 

формира Комисију која ће извршити попис 

имовине, обавеза и потраживања и утврдити 

приједлог за регулисање статуса заполених 

радника у ЈП „Станар“ Рудо. 

 

 

 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се на огласној табли 

Скупштине општине Рудо и Службеном 

гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-39/06.          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:29.03.06.       Скупштине општне Рудо  

                                     Миодраг Миковић,с.р. 

 

09 

 
На основу члана 12. став 3. Закона о 

Министарским, Владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“,бр.41/03), члана 34. 

Статута општине Рудо („Слчужбени гласник 

општине Рудо“бр.3/05) и члана 110. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  29.03. 

2006.године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 

Центра за социјани рад Рудо 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Управног одбора Центра за 

социјални рад Рудо именују се: 

 

 1.БУКВА БРАТИСЛАВ 

 2.ВИДАКОВИЋ МИРЈАНА 

 3.ЂУРОВИЋ ЗОРИЦА 

 

Члан 2. 

 

 Именовање из члана 1. врши се на период 

од четири године. 

 

Члан 3. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-37/06.          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:29.03.06.   Скупштине општине Рудо 

                                 Миодраг Миковић,с.р. 
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10 
 

На основу члана 12. став 3. Закона о 

Министарским, Владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“,бр.41/03), члана 34. 

Статута општине Рудо („Слчужбени гласник 

општине Рудо“бр.3/05) и члана 110. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  29.03. 

2006.године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Дома 

здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо  

 

Члан 1. 

 

 За чланове Управног одбора Дома 

здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо именују 

се: 

 

 1.ЛАЗОВИЋ МИРА 

 2.СТАНЧИЋ РАДЕ 

 3.БРАДОЊИЋ ВЕРА 

 4.МАРИНКОВИЋ ТАТЈАНА 

 5.БАЈИЋ РАДОЈКА  

 

Члан 2. 

 

 Именовање из члана 1. врши се на период 

од четири године. 

 

Члан 3. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-38/06.            ПРЕДСЈЕДНИК                                                          

Датум:29.03.06      Скупштине општине Рудо 

                                    Миодраг Миковић,с.р.          
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На основу члана 12. став 3. Закона о 

Министарским, Владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“,бр.41/03), члана 34. 

Статута општине Рудо („Слчужбени гласник 

општине Рудо“бр.3/05) и члана 110. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  29.03. 

2006.године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 

Центра за културно просвјетну дјелатност 

„Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

За чланове Управног одбора Центра за 

културно просвјетну дјелатност „Просвјета“ 

Рудо именују се: 

 

 1.КРЕХО ЕСАД 

 2.БИЈЕЛИЋ БРАНКИЦА 

 3.ВИЛАРЕТ РАНКО 

 

Члан 2. 

 

 Именовање из члана 1. врши се на период 

од четири године. 

 

Члан 3. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-36/06.          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:29.03.06.   Скупштине општине Рудо 

                                 Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), након разматрања 

Информације АД Ветеринарска станица Рудо о 

извршеним превентивним мјерама и 

здравственом стању животиња у 2005.години, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.03.2006.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације АД Ветеринарска 

станица Рудо о извршеним превентивним 
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мјерама и здравственом стању животиња у 

2005.години 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација АД Ветеринарска 

станица Рудо о извршеним превентивним 

мјерама и здравственом стању животиња у 

2005.години. 

 

Члан 2. 

 

 Није прихваћен Приједлог Наредбе о 

спроводјењу мјера заштите животиња од 

заразних и паразитских болести у 2006.години, 

обзиром да је наведена Наредба донесена од 

стране Министра пољопривреде, шумарства и 

водопривреде и објављена у „Службеном 

гласнику Републике Српске“,бр.15/06, а којом се 

јавне потребе у здравственој заштити животиња 

финансирају из Буџета Републике Српске.  

  

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-33/06.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:29.03.06.       Скупштине општине Рудо      

                                     Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), након разматрања  

Информације о стању криминалитета, јавног 

редаи мира и саобраћаја за 2005. годину, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.03.2006.године, донијела  је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о стању 

криминалитета, јавног реда и мира и 

саобраћаја за 2005. годину 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација Полицијске 

станице Рудо о стању криминалитета, јавног 

реда и мира и саобраћаја за 2005. годину.  

 

Члан 2. 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-32/06.             ПРЕДСЈЕДНИК                                         

Датум:29.03.06.   Скупштине општине Рудо 
                                 Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), разматрајући захтјев 

Ловачког удружења „Варда“ Рудо за 

ослобадјање плаћања мјесечне накнаде, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.03.2006.године, донијела  је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о ослобадјању плаћања мјесечне накнаде 

 

Члан 1. 

 

 Ловачко удружење „Варда“ – Ловачка 

секција Штрпца, ослобадја се плаћања мјесечне 

накнаде у износу од 30 КМ на име коришћења 

60 м2 јавне површине која се налази у 

Штрпцима бр. к.ч.34/28 КО Рудо, која је 

одредјена рјешењем Одјељења за привреду и 

финансије бр.01-337-155/06 од 

01.03.2006.године.  

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-24/06.             ПРЕДСЈЕДНИК                                         

Датум:29.03.06.   Скупштине општине Рудо 
                                 Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу Меморандума о разумјевању 

измедју општине Рудо и ГАП-а  закљученог 

дана _______ 2005.године, члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  29.03. 

2006.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Комисије за планирање развоја 

локалне заједнице  

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком оснива се Комисија за 

планирање развоја локалне заједнице ( у даљем 

тексту: Комисија) у саставу: 

 

1. Милко Чолаковић, начелник општине 

– предсједник, 

2. Миодраг Миковић, предсједник 

Скупштине – замјеник предсједника, 

3. Вера Фуртула, начелник Одјељења за 

привреду и финансије, члан 

4. Драгољуб Шушњевић, секретар 

Комисије, члан 

5. Славко Лакић, секретар Скупштине 

општине, члан 

6. Миленко Станић, представник 

мјесних заједница, члан 

7. Предраг Кастратовић, представник 

невладиних организација, члан 

8. Станко Церовић, представник јавних 

институција, члан 

9. Зоран Иконић, представник 

приватног сектора, члан 

10. Илија Арсић, представник омладине, 

члан 

11. Милена Кујунџић, представник 

удружења, члан 

12. Есад Крехо, представник мањина, 

члан 

13. Снежана Бошњаковић, члан 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Комисија је одговорна за водјење 

цјелокупног процеса развоја укључујући: 

 

 - имплементацију стратегије локалног 

развоја; 

 - осигурава активно учешће 

заинтересованих страна у општини; 

 -пружа подршку директној укључености 

градјана, удружења, невладиних организација, 

интересних група и предузећа у процес 

планирања и развоја заједнице и општине; 

 -дјелује као трајно тијело са значајном 

улогом у стратешком развоју и као инструмент 

за одредјивање приоритетних инвестиција 

локалне заједнице, привлачење вањских 

инвестиција и кандидирање за донаторска 

средства; 

 -сарадјује и размјењује информације са 

другим општинама, регионалним и државним 

тијелима, информишући путем медијске 

кампање и градјана.   

 

 

Члан 3. 

 

 

 Начин рада и доношења одлука регулише 

се Пословником у раду Комисије. 

 Записник са сједница Комисије води 

секретар Комисије.  

 

Члан 4. 

 

 Комисија за свој рад одговара 

Скупштини општине.  

 Комисија ће Скупштини општине 

квартално подносити Извјештај о раду. 

 

Члан 5. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о именовању Комисије за 

планирање општинског развоја број: 01-023-

246/05. од 26.04.2005. године.  

 

 

 

 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 3/06                           Страна   

 

9 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања на огласној табли Скупштине 

општине Рудо, а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-23/06.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:29.03.06.         Скупштине општине Рудо   

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), након разматрања 

Извјештаја о раду мјесних заједница за 2005. 

годину и Програма рада савјета мјесних 

заједница за 2006. години, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

29.03.2006.године, донијела  је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду мјесних 

заједница за 2005. годину и Програма рада 

савјета мјесних заједница за 2006. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду мјесних 

заједница за 2005. годину и Програм рада 

савјета мјесних заједница за 2006. годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-31/06.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:29.03.06.        Скупштине општине Рудо  

                                     Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), након разматрања 

Информације о пословању ванпривредних 

субјеката и буџетских корисника за 2005. 

годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.03.2006.године, донијела  је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о пословању 

ванпривредних субјеката и буџетских 

корисника за 2005. годину 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о пословању 

ванпривредних субјеката и буџетских корисника 

за 2005. годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-30/06.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:29.03.06.       Скупштине општине Рудо  

                                     Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/05), након разматрања 

Извјештаја о раду Начелника општине Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.03.2006.године, донијела  је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Начелника 

општине Рудо за 2005. годину 
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Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Начелника 

општине Рудо за 2005. годину. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-29/06.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:29.03.06.       Скупштине општине Рудо  

                                     Миодраг Миковић,с.р. 

 

19 
На основу члана 50. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 45. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05) и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.4/05), 

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 29.03.2006.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о образовању Надзорног одбора 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком образује се Надзорни 

одбор као стално радно тијело које је надлежно 

за контролу јавне потрошње у општини и надзор 

над управљањем и располагањем именовином 

општине. 

 

Члан 2. 

 

 Надзорни одбор образује се у саставу: 

 

 1.МИТРОВИЋ КРСТО, ецц 

 2.СТИКИЋ ДРАГАН, дипл.ецц 

 3.НИКИТОВИЋ ИГОР, дипл.правник 

 

Члан 3. 

 

 Надзорни одбор своје извјештаје, 

препоруке и приједлоге подноси органима 

општине. 

 Органи општине разматрају извјештаје, 

препоруке и приједлоге из става 1. овог члана и 

предузимају мјере у оквиру своје надлежности.   

 

Члан 4. 

 

 Начелник општине и Скупштина 

општине обезбједјују да Надзорни одбор има 

омогућен приступ свим административним 

актима и документима које треба испитати да би 

испунио своју функцију, уз уважавање свих 

законом утврдјених ограничења. 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-27/06.         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:29.03.06.    Скупштине општине Рудо 

                                  Миодраг Миковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 3/06                           Страна   

 

11 

 

С А Д Р Ж А Ј : 

 

01-Одлука о годишњем Финансијском 

извјештају о извршењу Буџета за 2005. годину; 

02-Одлука о извршењу Буџета општине Рудо за 

2006 годину; 

03-Одлука о утврђивању приједлога мреже 

основних школа на подручју општине Рудо; 

04-З а к љ у ч а к; 

05-З а к љ у ч а к; 

06-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

Комисије за оцјену оправданости захтјева и 

изради приједлога корисника кредита; 

07-Закључак о усвајању Извјештаја КПОР-а о 

изради Стратешког плана развоја општине Рудо; 

08-Одолука о престанку рада ЈП „Станар“ Рудо; 

09-Рјешење о именовању чланова Управног 

одбора Центра за социјални рад Рудо; 

10-Рјешење о именовању чланова Управног 

одбора Дома здравлја „Др Стојана и Љубица“ 

Рудо; 

11-Рјешење о именовању чланова Управног 

одбора Центра за културно просвјетну 

дјелатност „Просвјета“ Рудо; 

12-Закључак о усвајању Информације АД 

Ветеринарска станица Рудо о извршеним 

превентивним мјерама и здравственом стању 

животиња у 2005. години; 

13-Закључак о усвајању Информације о стању 

криминалитета, јавног реда и мира и саобраћаја 

за 2005. годину; 

14-Закључак о ослобађању плаћања мјесечне 

накнаде; 

15-Одлука о оснивању Комисије за планирање 

развоја локалне заједнице; 

16-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

мјесних заједница за 2005 годину и Програма 

рада савјета мјесних заједница за 2006. годину; 

17-Закључак о усвајању Информације о 

пословању ванпривредних субјеката и 

буџетских корисника за 2005. годину; 

18-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 

Начелника општине Рудо за 2005. годину; 

19-Одлука о образовању Надзорног одбора. 

 
 

 

 

 

 


