СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XII

Број: 4

Рудо, 12. март 2010.године
Члан 2.

01
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09),
Споразума између Скупштине општине,
Начелника општине и невладиних непрофитних
организација општине Рудо – АНЕКС II,
Поглавље V („Службени гласник општине
Рудо“број 6/05), а на приједлог Комисије за
процјену и утврђивање приједлога пројеката
невладиних организација и Начелника општине
Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 05.03.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
о финансирању пројеката Удружења грађана
из буџета општине Рудо
Члан 1.
Из средстава буџета општине Рудо –
буџетска ставка „финансирање удружења“,
финансираће се пројекти следећих удружења:
1.Удружење за помоћ лицима са посебним
потребама „Нада“ Рудо
-Центар за дневни боравак дјеце ....17.550,00 КМ
2.Удружење пензионера општине Рудо............
............................................................. 4.000,00 КМ
3.Савјет младих Рудо ...................... 1.200,00 КМ
4.Удружење родитеља са четворо и више дјеце
Рудо ................................................... 250,00 КМ
5.Савјет ученика – СШЦ Рудо ........ 2.000,00 КМ

За реализацију ове Одлуке задужује се
начелник општине и Одјељење за привреду и
финансије.
Члан 3.
Удружења из члана 1. ове Одлуке дужна
су достављати извјештаје о утрошку дозначених
средстава Одјељењу за привреду и финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број: 01-023-16/10.
Датум: 05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

02
На основу члана 2., 3. и 4. Закона о
финансирању политичких странака из буџета
Републике, града и општине („Службени
гласник РС“, бр.65/08), члана 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 05.03.2010.године, доноси
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ОДЛУКУ
О финансирању политичких странака и
коалиција из буџета општине Рудо
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, висина,
начин обезбјеђивања и расподјела финансијских
средстава из Буџета општине Рудо за
финансирање редовног рада и покриће дијела
трошкова
изборне
кампање
политичких
странака, коалиција и независних одборника и
рада одборничких клубова.
Члан 2.
Право на финансијска средства у складу
са овом Одлуком устварују:
a) политичке странке и коалиције које имају
одборнике у Скупштини општине;
b) независни одборници који су изабрани
као независни одборници,
c) политичке странке, листе независних
кандидата и независни кандидати са
потврђеним изборним листама и
d) регистроване коалиције са потврђеном
јединственом листом кандидата.
Члан 3.
Финансијска средства користе се за:
a) финансирање дијела трошкова редовног
рада политичке странке, коалиције,
независног одборника,
b) покриће дијела трошкова изборне
кампање
политичких
странака,
коалиција,
независних
листа
и
независних
кандидата
којима
су
потврђене изборне листе за избор
одборника, и
c) покриће
дијела
трошкова
рада
одборничких клубова.
Члан 4.
Финансијска средства за финансирање
трошкова из члана 3. ове Одлуке, у
дјелокругу општине, обезбјеђују се у буџету
општине Рудо.

Члан 5.
Буџетом се обезбјеђују финансијска
средства за намјене утврђене чланом 3. тачка
а) ове Одлуке у износу не мањем од 0,2%
укупних буџетских прихода из претходне
године.
Средства из става 1. овог члана
распоређују се на следећи начин:
a) 20% средстава распоређује се у
једнаким
износима
политичким
странкама и коалицијама које имају
одборнике у Скупштини општине и
независним одборницима;
b) 80%
средстава
распоређује
се
сразмјерно броју освојених мандата
које политичка странка, коалиција,
независни
одборник
има
у
Скупштини општине.
Средства из тачке а. и б. Овог члана дозначавају
се политичким странкама и коалицијама и
независним одборницима тромјесечно у току
текуће године.
Члан 6.
Уколико одборник, у току трајања
мандата,
напусти
политичку
странку,
финансијска средства задржава политичка
странка којој је одборник до тада припадао.
Члан 7.
Средства за изборну кампању обезбјеђују
се у буџету општине за годину у којој се
одржавају избори, у износу не мањем од 0,05%
укупних буџетских прихода из претходне
године.
Одјељење за привреду, финансије дужно
је двије трећине средстава из става 1. овог члана
дозначити најкасније до дана одржавања избора.
У случају одржавања пријевремених
избора, обезбјеђују се средства у складу са
ставом 1. овог члана.
Начин расподјеле средстава из става 1.
овог члана врши се сразмјерно броју кандидата
на потврђеним изборним листама политичких
странака, коалиција и независних кандидата.
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Члан 8.

Рудо на сједници одржаној дана 05.03.2010.
године, донијела је

Средства за рад одборничким клубовима
могу се додјелити ради покрића:
a) паушалних трошкова за рад у изборној
јединици,
b) осталих трошкова везаних за рад
одборничких клубова.
Члан 9.
Одлуку о начину расподјеле средстава за
потребе из члана 8. ове Одлуке утврђује
Комисија за избор и именовања Скупштине
општине Рудо.
Члан 10.
Средства за рад одборничких клубова
додјељују се политичким странкама за покриће
трошкова из члана 8. ове Одлуке.
Члан 11.
О извршењу ове Одлуке стараће се
Одјељење за привреду и финансије општине
Рудо.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-023-17/2010.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

03
На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: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), на захтјев Друштва за превоз путника и
робе „Балкан-транс“ д.о.о., Скупштина општине

ОДЛУКУ
О давању пословног простора на привремено
кориштење
Члан 1.
Друштву за превоз путника и робе
„БАЛКАН-ТРАНС“ д.о.о. Рудо, даје се на
коришћење
пословни
простор
–
аутомеханичарска радионица
и аутобуска
станица Рудо а који се налази се у
ул.Индустријској бб у Рудом у непосредној
близини и у самој згради старе жељезничке
станице на кч.862/2 и 862/6 уписаној на ПЛ
бр.468 КО Рудо на име општине Рудо.
Члан 2.
Пословни постор из члана 1.ове Одлуке
даје се на коришћење без накнаде на период од
годину дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 3.
Обавезује се Друштво за превоз потника
и робе „БАЛКАН-ТРАНС“ д.о.о. Рудо да
наведени пословни простор у року од два
мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке
приведе намјени, односно да активира рад
Аутобуске станице Рудо и обезбједи да на исту
стају сви превозници на међуградским линијама
које пролазе кроз Рудо.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Рудо да
са Друштвом за превоз путника и робе
„БАЛКАН-ТРАНС“ д.о.о. Рудо закључи уговор
о коришћењу наведеног пословног простора.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се
ван снаге Одлука Скупштине општине Рудо о
додјели пословног простора (радионице) на
коришћење КП „УСЛУГА“ Рудо број: 01-023165/09 од 30.06.2009.године.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-023-24/10.
Датум: 05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с,р,

04
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 i 2/09),
члана 107. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.
08/08-пречишћени текст, на приједлог Комисије
за избор и именовања, Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 05.03.2010.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О замјени члана Комисије за избор и
именовања

05
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 i 2/09),
члана 107. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.
08/08-пречишћени текст, на приједлог Комисије
за избор и именовања, Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 05.03.2010.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О замјени члана Одбора за регионалну и
међународну сарадњу
Члан 1.
Симић Славиша из Рудог разрјешава се
чланства у Одбор за регоналну и међународну
сарадњу Скупштине општине Рудо, због
подношења оставке.
Члан 2.
Умјесто Симић Славише за члана
Одбора за регионалну и међународну саадњу
Скупштине општине Рудо, именује се Пантовић
Јелена.

Члан 1.
Члан 3.
Симић Славиша из Рудог разрјешава се
чланства у Комисији за избор и именовања
Скупштине општне Рудо, због подношења
оставке.
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.

Умјесто Симић Славише за члана
Комисије за избор и именовања Скупштине
општине Рудо, именује се Анђић Никола.

Број:01-023-19/10.
Рудо, 05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.

06

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 i 2/09),
Број:01-023-18/10.
члана 107. Пословника Скупштине општине
Рудо,05.03.2010.год.
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.
ПРЕДСЈЕДНИК
08/08-пречишћени текст, на приједлог Комисије
Скупштине општине Рудо
за избор и именовања, Скупштина општине
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.
Рудо на сједници одржаној дана 05.03.2010.
године, донијела је
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Члан 2.
ОДЛУКУ
o замјени члана Савјета за спорт
Члан 1.
Симић Славиша из Рудог разрјешава се
чланства у Савјету за спорт Скупштине општине
Рудо, због подношења оставке.
Члан 2.
Умјесто Симић Славише за члана
Савјета за спорт Скупштине општине Рудо,
именује се Пантовић Јелена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-21/10.
Рудо, 05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

07
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 i 2/09),
члана 107. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.
08/08-пречишћени текст, на приједлог Комисије
за избор и именовања, Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 05.03.2010.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О замјени члана Комисије за буџет и
финансије

Умјесто Симић Славише за члана
Комисије за буџет и финансије Скупштине
општине Рудо, именује се Анђић Никола.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-22/10.
Рудо,05.03.2010.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 i 2/09),
члана 107. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.
08/08-пречишћени текст, на приједлог Комисије
за избор и именовања, Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 05.03.2010.
године, донијела је
ОДЛУКУ
o замјени члана Форума за безбједност
Члан 1.
Симић Славиша из Рудог разрјешава се
чланства у Форуму за безбједност Скупштине
општине Рудо, због подношења оставке.
Члан 2.
Умјесто Симић Славише за члана
Форума за безбједност Скупштине општине
Рудо, именује се Анђић Никола.

Члан 1.
Симић Славиша из Рудог разрјешава се
чланства у Комисији за буџет и финансије
Скупштине општине Рудо, због подношења
оставке.
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10

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-23/10.
Рудо, 05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.

09
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 i 2/09),
члана 107. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.
08/08-пречишћени текст, на приједлог Комисије
за избор и именовања, Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 05.03.2010.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О замјени члана Комисије за планирање
развоја локалне заједнице
Члан 1.
Симић Славиша из Рудог разрјешава се
чланства у Комисији за планирање и развој
локалне заједнице Скупштине општне Рудо,
због подношења оставке.
Члан 2.
Умјесто Симић Славише за члана
Комисије за планирање и развој локалне
заједнице Скупштине општине Рудо, именује се
Анђић Никола.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-20/10.
Рудо, 05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.

На основу члана 14. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник РС, бр.11/95
и 51/02), члана 8. Одлуке о комуналним
дјелатностима („Службени гласник општине
Рудо, 4/09) и члана 34. Статута општине Рудо
(Службени гласник општине Рудо,бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Скупштине
општине Рудо на сједници одржаној дана
05.03.2010.године, д о н о с и:
ПРОГРАМ
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ У 2010.
ГОДИНИ
Овим Програмом се утврђује врста, обим,
динамика, ниво комуналних дјелатности и
услуга заједничке комуналне потрошње, извори
средстава, износ срадстава за финансирање ове
дјелатности са расподјелом средстава по
појединим дјелатностима, као и друга питања из
ове дјелатности у складу са Законом и Одлуком
о комуналним дјелатностима.
Дјелатности од посебног друштвеног интереса
заједничке комуналне потрошње у складу са
овим Програмом су:
-чишћење јавних саобраћајних површина у
насеље, које обухвата: прикупљање, одвожење,
депоновање, уништавање отпадака и чишћење
падавина са саобраћајних површина,
-одржавање и уређивање јавних зелених
површина као што су : паркови, дрвореди,
скверови, травњаци, зеленило уз саобраћајнице,
зелене површине уз стамбене зграде које
обухвата репродуктивну садњу дрвећа, траве и
другог растиња,
-одржавање јавних саобраћајних површина у
насељу које обухвата поправке и адаптацију
улица , плочника, тргова, објеката за јавну
расвјету и вертикалну и хоризонталну
сигнализацију,
-одвожење атмосферских вода из насеља,
-јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају
саобраћајне и друге јавне површине,
-постављање и одржавање паноа за јавно
оглашавање значајних догађаја у општини,
-декорација градског насеља у вријеме
обиљежавања значајних догађаја и датума,
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-кафилеријске услуге и превентивна
дератизација градског насеља Рудо,
-уређивање и одржавање пијаце на мало и
сточне пијаце у Рудом и осталим мјесним
заједницама гдје постоје услови за одржавање
сточне пијаце,
-комунална накнада за 2010.годину ће се
обрачунавати само за пословни простор у
четвртој стамбено-пословној зони, која је
одеђена
важећом Одлуком о одређивању
градског грађевинског земљишта,
-утврђује се вриједност бода за 2010 . годину у
износу од 0,001 КМ
I - ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
У току 2010. године
вршиће се редовно
чишћење градских површина које обухватају
подручја града и то од раскрснице, код моста на
Лиму, до спортског стадиона „Росуље“.
Одвоз смећа са градског подручја и са подручја
МЗ у којима су обезбеђени контејнери за
прикупљање смећа, вршиће се једном седмично,
а по потреби и чешће .
Поред
одржавања саобраћајних површина
вршиће се чишћење и одржавање зелених
површина
поред
саобраћајница.
Са
саобраћајних и зелених површина вршиће се
прикупљање, одвожење
и депоновање
скупљеног смећа и других отпадака на градску
депонију.
Чишћење и прање
јавних саобраћајних
површина
вршиће радници комуналног
предузећа ручним метењем као и чишћење
прањем из цистерни за воду .

-Улица Милоша Обилића,
-Улица Први мај
-Улица Цара Душана,
-Улица 12. јули,
-Улица Краља Петра I ослободиоца, до цркве .
Остале улице које се налазе у урбаном дијелу
града чисте се једном седмично а то су :
-Улица Видовданска,
-Улица Драгољуба Драже Михајловића од моста
до старог хотела,
-Улица Крагујевачка,
-Улица Светосавска
-Улица Првомајска
Прање улица
Прање улица у градском насељу Рудо вршиће се
цистерном за воду или преко хидранта, зависно
од економичности . Прање улица вршили би
радници чистоће који су распоређени за
чишћење
ових улица, тако да се не би
обрачунавала накнада за њихов рад.
У 2010.години предвиђа се да се улице у ужем
центру града перу у току године најмање четири
пута и то:
-Трг слободе, степениште кроз парк са лијевим и
десним пролазом,
-Дио улице Милоша Обилића,
-Улица Вожда Карађорђа Петровића,
-Улица Драгољуба Драже Михајловића,
-Дио Улице Палих српских бораца, до градске
пијаце,
Радови на чишћењу, прикупљању и
депоновању снијега и леда са јавних
површина, те заштита од поледице

Чишћење градских улица
Чишћење градских улица путем ручног метења
вршиће се у зависности од зона у којима се
улице налазе, и то:
Улице које се налазе у ужем дијелу града чисте
се сваки дан, а то су :
-Трг слободе,
-Степениште кроз парк са десним и лијевим
пролазима,
-Улица Ђенерала Драгољуба Драже
Михајловића од Улице Вожда Карађорђа
Петровића па до старог хотела ,
-Улица Палих српских бораца од раскрснице до
краја,

Под зимском службом подразумјева се
машинско чишћење снијега са јавних
саобраћајних површина (улица, путева)
у
вријеме када сњежни покривач достигне висину
преко 7 цм, одвожење снијега са трга и
паркиралишта испред хотела
и зграде
Скупштине општине, а повјерава се правном
лицу које је изабрано у складу са Законом о
јавним набавкама
У овој години поред чишћења снијега
машинским путем улица у градском насељу
финансира се и чишћење снијега са локалних
путева у МЗ.
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За ручно уклањање снијега и леда са тротоара,
стаза, степеништа и путева на јавним зеленим
површинама као и посипање залеђених улица са
сољу одговорно је правно лице коме је
повјерено вршење послова одржавања јавних
зелених површина.
Посипање улица сољу вршиће се према
следећем приоритету :
-Улица Ђенелра Драгољуба Драже Михајловића
-Улица Вожда Карађорђа Петровића,
-Прикључни пут,
-Улица Милоша Обилића,
-Дио улице Цара Душана,
-Дио улице Краља Петра I ослободиоца ,
-Пролазни пут поред парка, а друге улице
посипаће се по захтјеву овлаштеног органа.
Средства за набавку соли обезбедиће се из
буџета општине.

Послови на чишћењу зелених површина,
кошења и одвожења траве по потреби,
орезивања биљака, окопавање
и заливање
садница, прихрањивање
садница, замјена
парковских клупа и слично вршиће радници
предузећа КП „Услуга“ Рудо.
III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
У току године вршиће се поправка оштећених
улица, тротоара, плочника, ивичњака и сл.
Процјене о обиму и квалитету ових послова
вршиће надлежни општински орган који ће
посебно уговорити накнаду за извођење радова .
Поред ових поправки радиће се и на одржавању
вертикалне и хоризонталне сигнализације .
IV - ОДВОЂЕЊЕ АТМОСВЕРСКИХ ВОДА

II – ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
У градском насељу Рудо зелене површине ће се
одржавати према категоријама.
У прву категорију су сврстане површине под
парковима које су најпосјећеније, а у другу
категорију су сврстане зелене површине
дужином улица.

Подручје града
покривено је мјешовитом
канализацијом у коју се путем сливних решетки
сливају падавине.
У току 2010. године вршиће се чишћење и одвоз
садржаја из постојећих решетки и сливника.
Послове чишћења решетки и сливника вршиће
радници на чишћењу улица.
V – ЈАВНА РАСВЈЕТА

Под
одржавањем
зелених
површина
подразумјевају се следећи радови:
-Чишћење зелених површина од свакодневних
отпадака,
-Кошење и одвожење траве на депонију по
потреби,
-Орезивање садница по дрворедима и
појединачним засадима,
-Орезивање и прихрањивање украсног биља,
замјену постојећих и постављање нових клупа у
парковима,
-Окопавање и залијевање садница,
-Санирање оштећених стабала од елементарних
непогода.
У току године радиће се на одржавању
следећих зелених површина:
-Градски парк,
-Парк изнад старог хотела,
-Зелене површине око зграде обданишта и
стамбених објеката на Јаковљевића бријегу,
-Зелени појас поред свих улица .

Под јавном расвјетом подразумјевају се у
смислу овог Програма обезбјеђивање расвјете у
градском насељу Рудо као и у појединим
мјесним заједницама .
Послови везани за одржавање јавне расвјете
биће повјерени правном лицу које је изабрано у
складу са Законом о јавним набавкама.
VI – ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ПАНОА ЗА ЈАВНО ОГЛАШАВАЊЕ
ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА У ОПШТИНИ
РУДО И ДЕКОРАЦИЈА ГРАДСКОГ
НАСЕЉА
У току године постављаће се панои са
пригодним натписима за оглашавање значајних
догађаја у општини. Панои и транспаренти
постављаће се на мјеста које одреди надлежни
општински орган. Текст на паноима и
транспарентима утврдиће Одбор за прославу.
Ради свечаног обиљежавања празника и других
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манифестација вршиће се декорација градског
насеља.
VII – КАФИЛЕРИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА
У току године неопходно је редовно вршити
послове кафилерије, а ове послове ће вршити
даваоц кафилеријских услуга са којим општина
склопи уговор. Послови дератизације вршиће се
по потреби.
VIII – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ПИЈАЦЕ НА МАЛО
Пијацом на мало газдује КП “Услуга“ Рудо.
Ово државно предузеће је дужно одржавати
пијацу на мало у складу са санитарним и другим
прописима укључујући потребан пијачни
инвентар и настрешнице. Средства за
одржавање пијаце на мало ово
предузеће
обезбјеђује из дијела накнада за пијачне услуге.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
прихода и расхода за обављање комуналних
дјелатности заједничке
комуналне потрошње за 2010. годину
I – ПРИХОДИ
1. Приходи од комуналне накнаде за
2010.годину
5.000 КМ
2.Планирана средства у буџету општине за
2010.године
47.500 КМ
-Трошкови јавне расвјете 24.000 КМ
-Трошкови одржавања јавне расвјете
.......................................... 1.000 КМ
-Одржавање јавних
површина .............................20.000 КМ
-Трошкови кафилерије........ 2.500 КМ
УКУПНО:

52.500 КМ

II – РАСХОДИ
1.Трошкови одржавања јавних
површина
20.000 КМ
2.Трошкови јавне расвјете
24.000 КМ
3.Трошкови одржавања јавне
расвјете
1.000 КМ
4.Трошкови кафилерије
2.500 КМ
5. Зимско чишћење улица и
набавка соли
5.000 КМ
УКУПНО:

52.500 КМ

За спровођење овог програма надлежно је
Одјељење за привреду и финансије – Одсјек за
просторно уређење, инспекцију и комуналну
полицију .
У циљу реализације Програма а у складу са
Одлуком
о комуналним
дјелатностима,
Начелник општине ће уговорити извршење
свих потребних радова водећи рачуна о
економичности и рационалном трошењу
средстава.
Број: 01-023-15/10.
Датум: 05.03.2010.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. и 118. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08- пречишћени текст), разматрајући
иницијативу за измјену и допуну Пословника
Скупштине општине Рудо, Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 05.03.2010.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о усвајању иницијативе за измјене и допуне
Пословника Скупштине општине Рудо
Члан 1.
Усваја се иницијатива за измјену и
допуну Пословника о раду Скупштине општине
Рудо.
Члан 2.
Измјенама и допунама Пословника
Скупштине општине Рудо потпуније ће се
дефинисати проблематика коју регулише
Пословник а пре свега следећи чланови:
-Члан 23. до 26. који регулишу оснивање и рад
клубова одборника, требало би додати став да
одборник има искључиво право да одлучује о
припадности клубу.
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-У члану 25. треба додати став да одборник или
предсједник клуба достављају промјену о
припадности клубу одборника.
-Члан 39. – 43. треба да дефинишу рад и
поступак свих радних тијела а не само комисија.
-Члан 60. и 61. треба боље регулисати ко може
сазвати сједницу а ко предложити.
-Члан 76. до 79. потребно је боље уредити мјере
за одржавање реда на сједници а највероватније
увести и додатне мјере.
-Члан 82. и 83. боље прецизирати утврђивање
дневног реда.
-Члан 88. навести на који начин се доноси
одлука, са којом скупштинском већином.
-Члан 120. и 121. прецизније регулисати
поступак доношења нацрта и приједлога општег
акта, а размотрити и отклонити односно уредити
одређене и друге чланове Пословника.
-Члан 116. – да се о иницијативи и приједлогу
измјене и допуне Пословника не изјашњава
начелник општине.
-Члан 23. до 26. – да чланови колегијума
Скупштине општине буду и представници
одборничких
клубова
и
представници
политичких партија за оне одборнике који нису
у одборничким клубовима.
Члан 3.
Образује се стручни обрађивач-радно
тијело које ће припремити измјене и допуне
Пословника у склалду са чланом 2. овог
закључка у саставу:
1.Милинковић Добрисав-предсједник,
2.Ђуровић Зоран-члан,
3.Видаковић Младен-члан,
4.Пушоњић Слађана-члан.
Члан 4.
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-42/2010.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и
члана 113. Пословника Скупштине општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Одлуку о измјени и допуни Пословника о раду
Етичког одбора Скупштине општине Рудо,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 05.03.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЈЕНИ
И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ
ЕТИЧКОГ ОДБОРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ РУДО
Члан 1.
Даје се сагласност на измјену и допуну
Пословника о раду Етичког одбора Скупштине
општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-33/10.
Датум:05.03.2010.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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду буџетских корисника за 2009.
годину, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 05.03.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Обавезују се сви буџетски корисници као
и корисници грантова из буџета општине Рудо
„Службени гласник општине Рудо“ број 4/10
Страна 10

да убудуће поред извјештаја о раду достављају и
извјештаје о раду њихових управних одбора, а
да Комисија за интерну контролу буџетских
корисника општине Рудо изврши преглед
пословања тих буџетских корисника за
извјештајни период, тако да се Скупштини
општине Рудо поред извјештаја о раду
истовремено достави и извјештај о спроведеној
интерној контроли.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-40/10.
Датум:05.03.2010.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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Програм уписа образовних профила у
Средњошколском центру Рудо за 2010.годину,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 05.03.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УПИСА ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА У
СРЕДЊОШКОЛСКОМ ЦЕНТРУ РУДО ЗА
2010.ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм уписа
образовних профила у Средњошколском центру
Рудо за 2010.годину.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-34/10.
Датум:05.03.2010.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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду Средњошколског центра Рудо
за 2009.годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 05.03.2010.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА РУДО ЗА
2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја
се
Извјештај
о
раду
Средњошколског центра Рудо за 2009. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-29/10.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана
Рудо
(„Службени
Рудо“,бр.8/08-пречишћен
члана 113. Пословника
Рудо
(„Службени
„Службени гласник општине Рудо“ број 4/10

34. Статута општине
гласник
општине
текст, 9/08 и 2/09) и
Скупштине општине
гласник
општине
Страна 11

Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду ОО Црценог крста Рудо за
2009.годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 05.03.2010.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОО
ЦРВЕНОГ КРСТА РУДО ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду ОО Црвеног
крста Рудо за 2009. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-26/10.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-30/10.
Датум:05.03.2010.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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду Општинске развојне агенције
Рудо за 2009.годину, Скупштина општине Рудо
на сједници одржаној дана 05.03.2010.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ
РУДО ЗА 2009. ГОДИНУ
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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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду Центра за социјални рад Рудо
за 2009.годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 05.03.2010.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУДО ЗА
2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Центра за
социјални рад Рудо за 2009. годину.

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Општинске
развојне агенције Рудо за 2009. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-28/10.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана
Рудо
(„Службени
Рудо“,бр.8/08-пречишћен
члана 113. Пословника
„Службени гласник општине Рудо“ број 4/10

34. Статута општине
гласник
општине
текст, 9/08 и 2/09) и
Скупштине општине
Страна 12

Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду ЈЗУ „Апотека здравље“ Рудо за
2009.годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 05.03.2010.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈЗУ
„АПОТЕКА ЗДРАВЉЕ“ РУДО ЗА 2009.
ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ „Апотека
здравље“ Рудо за 2009. годину.
Задужује се начелник општине Рудо,
Управни одбор ЈЗУ „Апотека здравље“ Рудо и
директор ЈЗУ „Апотека здравље“ Рудо да у
складу са законским прописма покушају изнаћи
трајније
рјешење
проблема
рада
и
функционисања ЈЗУ „Апотека здравље“ Рудо и
санирања њених губитака.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-38/10.
Датум:05.03.2010.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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду ЈП Информативног центра
Рудо за 2009.годину, Скупштина општине Рудо
на сједници одржаној дана 05.03.2010.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈП
ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА РУДО ЗА
2009. ГОДИНУ

Члан 1.
Усваја
се
Извјештај
о
раду
Информативног центра Рудо за 2009. годину уз
напомену да ЈП Информативни центар Рудо у
складу
са
расположивим
средствима,
кадровском и техничком опремљености изнађе
могућност побољшања програма Телевизије
Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-37/10.
Датум:05.03.2010.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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду Установе за управљање
спортским објектима „Рудоспорт“ Рудо за
2009.годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 05.03.2010.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
УСТАНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА
„РУДОСПОРТ“ РУДО ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Установе за
управљање спортским објектима „Рудоспорт“
Рудо за 2009. годину.
Задужује се Установа за управљање
спортским објектима „Рудоспорт“ Рудо да
изнађе могућности заједно са директором
Основне школе Рудо за обезбјеђење бар два
термина у седмици за тренинге карате секције
Рудо у сали Основне школе Рудо.

„Службени гласник општине Рудо“ број 4/10

Страна 13

23

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-36/10.
Датум:05.03.2010.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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду Ватрогасног друштва Рудо за
2009.годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 05.03.2010.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА РУДО ЗА 2009.
ГОДИНУ

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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај Општинске борачке организације
Рудо за 2009.годину, Скупштина општине Рудо
на сједници одржаној дана 05.03.2010.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
РУДО ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Општинске
борачке организације Рудо за 2009. годину уз
сугестију Општинској борачкој организацији
Рудо да се рјешавање стамбеног питања
породице погинулог борца Грабовчић Војке
поред Општинске борачке организације и
локалне самоуправе активније укључи и Мјесна
борачка организација Миоче, и ако је неопходно
прикупе и добровољни прилози грађана.
Члан 2.

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Ватрогасног
друштва Рудо за 2009. годину уз закључак да се
треба наставити са активностима на опремању
друштва са неопходном опремом и средствима,
како би оно могло да извршава своје задатке и
оправда улогу формирања.

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-35/10.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
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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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду Народне библиотеке
„Просвјета“ Рудо за 2009.годину, Скупштина
„Службени гласник општине Рудо“ број 4/10
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Број: 01-03-27/10.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

општине Рудо на сједници одржаној дана
05.03.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ПРОСВЈЕТА“
РУДО ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Народне
библиотеке „Просвјета“ Рудо за 2009. годину.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-32/10.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-25/10.
Датум:05.03.2010.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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Информацију о раду Правобранилаштва РС у
2009.години за општину Рудо, Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
05.03.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА РС У 2009.
ГОДИНИ ЗА ОПШТИНУ РУДО

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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Информацију о јавном реду и миру на
територији општине Рудо за 2009. годину,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 05.03.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОМ
РЕДУ И МИРУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2009.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Информација о јавном реду и
миру на територији општине Рудо за
2009.годину уз закључак да се путем
Полицијске станице Рудо од Центра јавне
безбједности добије Извјештај о раду
Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Вишеград да ли имају исте и уједначене
критерије за рад на цијелом терену који
покривају и да ли је у њиховој надлежности
контрола саобраћаја на сеоским путевима.

Члан 1.

Члан 2.

Усваја
се
Информација
о
раду
Правобранилаштва РС у 2009. години за
општину Рудо.

За реализацију овог закључка задужује
се Начелник општине Рудо и Полицијска
станица Рудо.
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Члан 3.
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Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-41/10.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду сталних радних тијела
Скупштине општине Рудо за 2009.годину,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 05.03.2010.године, донијела је
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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.8/08-пречишћени текст), разматрајући
Извјештај о раду мјесних заједница за 2009.
годину, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 05.03.2010.године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
СТАЛНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2009.
ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду сталних
радних тијела Скупштине општине Рудо за
2009. годину.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 2.

Члан 1.

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.

Усваја се Извјештај о раду мјесних
заједница за 2009. годину уз закључак да се
ушто краћем временском периоду изнађе
законска могућност превазилажења проблема
непроведених избора у мјесним заједницама, као
и могућност правног регулисања овог проблема.
Члан 2.

Број: 01-03-31/10.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.
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Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Рудо.
Број: 01-03-39/10.
Датум:05.03.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

ЕТИЧКИ ОДБОР
На основу члана 51.а. Пословника Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“бр.8/08-пречишћени текст) и члана 16.
Етичког кодекса изабраних званичника општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.
7/06 и 2/10), Етички одбор Скупштине општине
Рудо
је на сједници
одржаној
дана
25.02.2010.године, је донио
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ОДЛУКУ
о измјени и допуни Пословника о раду
Етичког одбора Скупштине општине Рудо
Члан 1.
Члан 10. Пословника о раду Етичког
одбора мијења се и гласи: „Одбор доноси одлуке
већином гласова од укупног броја чланова
Одбора“.
Члан 2.

Члан 6.
Члан 24. брише се јер су корективне
мјере прописане чланом 18. Етичког кодекса, а
став 1. члан 23. сад постаје нови члан 24. који
гласи: „Одбор прослеђује информацију са
закључком Скупштине општине и особи на коју
се пријава односи у року од 8 дана по окончању
поступка“.
Члан 7.
Став 1. члан 25. брише се, а став 2. и 3.
мијењају се и гласе:

У члану 18. ств 1. ред 3. иза ријечи „по
пријави“ додаје се ријеч „предсједник Одбора“,
а у ставу 2. истог члана иза ријечи „ово
саопштење“ додаје се ријеч „предсједник
Одбора“.

„Одбор о свом раду доставља извјештај
Скупштини општине најмање једном у шест
мјесеци“.
„Одбор такође обавјештава јавност о
свом раду након доношења закључка“.

Члан 3.
У члану 20. став 1. ред 3. иза ријечи
„рјешава по“ додаје се ријеч „пријави“.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.

Члан 4.
У члану 21. став 1. ред 2. иза ријечи
„важеће пријаве“ додаје се ријеч „предсједник
Одбора“.

Број:01-03-33/10.
Датум:25.02.2010.год.

Став 2. ријеч „Одбор ће“ брише се, а иза
ријечи „наведеном прекршитељу“, ријеч „дати“
брише се, а умјесто ње ставља се ријеч „даће
се“.

ПРЕДСЈЕДНИК
ЕТИЧКОГ ОДБОРА
Мићовић Јелена,с.р.

Став 3. мијења се и гласи: „ на основу
утврђене потребе у истрази, могу се позвати и
свједоци на разговор и давање изјаве“.
Члан 5.
Члан 23. мијења се и гласи: „на основу
чињеница утврђених у поступку, Одбор ће
донијети закључак у складу са чланом 17. тачка
3. и 4. Етичког кодекса изабраних званичника
општине Рудо и изрећи или предложити неку од
корективних мјера у складу са чланом 18.
Етичког кодекса“.
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С А Д Р Ж А Ј:
01-Одлука о финансирању пројеката Удружења
грађана из буџета општине Рудо;
02-Одлука о финансирању политичких странака
и коалиција из буџета општине Рудо;
03-Одлука о давању пословног простора на
привремено кориштење;
04-Одлука о замјени члана Комисије за избор и
именовања;
05-Одлука о замјени члана Одбора за
регионалну и међународну сарадњу;
06-Одлука о замјени члана Савјета за спорт;
07-Одлука о замјени члана Комисије за буџет и
финансије;
08-Одлука о замјени члана Форума за
безбједност;
09-Одлука о замјени члана Комисије за
планирање развоја локалне заједнице;
10-Програм обављања комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње у 2010.години;
11-Закључак о усвајању иницијативе за измјене
и допуне Пословника Скупштине општине Рудо;
12-Закључак о давању сагласности на измјени и
допуни Пословника о раду Етичког одбора
Скупштине општине Рудо;
13-З а к љ у ч а к;
14-Закључак о давању сагласности на Програм
уписа образовних профилау Средњошколском
центру Рудо за 2010.годину;
15-Закључак о усвајњу Извјештаја о раду
Средњошколског центра Рудо за 2009.годину;
16-Закључак о усвајању Извјештаја о раду ОО
Црвеног крста Рудо за 2009. годину;
17-Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Центра за социјални рад Рудо за 2009. годину;
18-Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Општинске развојне агенције Рудо за 2009.
годину;
19-Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ
„Апотека здравље“ Рудо за 2009. годину;
20-Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈП
Информативни центар Рудо за 2009.годину;
21-Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Установе за управљање спортским објектима
„Рудоспорт“ Рудо за 2009.годину;
22-Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Ватрогасног друштва Рудо за 2009. годину;
23-Закључак о усвајаљу Извјештаја о раду
Општинске борачке организације Рудо за
2009.годину;

24-Закључак о усвајаљу извјештаја о раду
Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо за
2009.годину;
25-Закључак о усвајању Информације о раду
Правобранилаштва РС у 2009. години за
општину Рудо;
26-Закљуачк о усвајању Информације о јавном
реду и миру на територији општине Рудо за
2009.годину;
27-Закључак о усвајању извјештаја о раду
мјесних заједница за 2009.годину;
28-Закључак о усвајању Извјештаја о раду
сталних радних тијела Скупштине општине
Рудо за 2009. годину;
29-Одлука о измјени допуни Пословника о раду
Етичког одбора Скупштине општине Рудо.
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