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 На основу члана 10. Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије („Службени 

гласник РС“,бр.85/83) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.04.2007.године, д о н 

и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о условима за одобравање кредита из 

средстава буџета општине Рудо за подстицај 

економског развоја 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уредјују се услови за 

додјелу кредита из средстава буџета општине 

Рудо за подстицај економског развоја Општине.  

 Потенцијални корисници се могу 

сврстати у двије категорије: 

 I. Предузетници 

 II.Правна лица 

 

Члан 2. 

 

 У 2007. години ће се расподјелити 

средства планирана у буџету Општине од 

300.000 КМ и сва расположива средства из 

Револвинг фонда код Нове Банке АД Бјељина – 

Филијала Фоча. 

 

Члан 3. 

 

 Да би предузетници имали право 

приступа кредитним средствима потребно је да 

испуњавају слиједеће: 

 

 Опште услове: 
 

 -да је регистрован код надлежног органа 

општине Рудо за обављање дјелатности за коју 

подноси захтјев, 

 -да се захтјев за кредит односи на 

улагање у пољопривредну дјелатност, занатску 

или другу производну активност и дјелатности 

које унапредјују туристичку понуду и то као 

основну дјелатност, 

 -да најкасније три мјесеца од дана 

преноса средстава кредита у кориштење, 

односно шест мјесеци ако се ради о потпуну 

новом пројекту, достави Скупштини доказ о 

заснивању радног односа и пријави 

новопримљених радника и да исти морају бити 

запослени најмање колико је вријеме отплате. 

 

 Кредитни услови: 
 

 -предузетници из области 

пољопривредне производње, износ кредита од 

5.000 -20.000 КМ, уз обавезу запослења 

власника за износ кредита од 5.000- 10.000 КМ, 

а за износ кредита преко 10.000 КМ још једног 

запосленог, 

 -остали предузетници од 10.000 – 30.000 

КМ, уз обавезу запослења по  једног радника за 

сваких  10.000 КМ добијеног кредита 

 

 Рокови отплате:  
 

 -за износ кредита  од 5.000 -  10.000 КМ – 

3 године, 

 -за износ кредита од 10.000-20.000 КМ – 

4 година, 

 -за износ кредита од 20.000 – 30.000 КМ 

– 5 година. 

 -грејс период од 1 године 

 -накнада за обраду захтјева 1%, 
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 -отплата кредита у једнаким мјесечним 

ануитетима, 

 -инструменти обезбједјења уредне 

отплате кредита у складу са потписаним 

уговором банке и корисника кредита (жиранти, 

хипотека, заложно право). 

 

Члан 4. 

 

 Да би правно лице имало приступ 

кредитним средствима, потребно је да испуњава 

слиједеће: 

 

 Опште услове: 

 

 -да се сједиште истог или сједиште 

његове организационе јединице налази на 

подручју општине Рудо, 

 -да је регистровано код надлежног суда и 

пореског органа у РС за обављање дјелатности 

са којом аплицира за кредит, 

 -приступ кредитним средствима може 

имати и новоосновано предузеће, 

 -да се захтјев за кредит односи на 

улагања у дјелатности које су у Плану развоја 

општине предвидјене као стратешке гране 

развоја, 

 -да прихвати да најкасније три мјесеца од 

дана преноса средстава кредита у кориштење, 

односно шест мјесеци ако се ради о новом 

субјекту достави Скупштини податке о 

заснивању радног односа  и пријави 

новопримљених радника, а исти морају бити 

запослени најмање колико је и вријеме отплате 

кредита. 

 

 Кредитни услови:  

 

 -најмањи износ кредита за који се може 

аплицирати је 30.000 КМ, 

 -обавеза запошљавања три радника за 

кредит од 30.000 КМ и за сваких 10.000 КМ још  

по једног запосленпг. 

 

 Рокови отплате: 

 

 -од 30.000 – 50.000 КМ – 3 године 

 -од 50.000 – 100.000 – 4 година 

 -преко 100.000 КМ – 5 година 

 -грејс период од годину дана. 

 -отплата кредита у једнаким мјесечним 

ануитетима 

 -инструменти обезбједјења уредне 

отплате кредита у складу са потписаним уговом 

банке и корисника (хипотека, заложно право). 

 

Члан 5. 

 

 Предузетници из области пољопривредне 

производње уз захтјев за кредит прилажу 

слиједећу документацију: 

 

 -овјерену фотокопиу личне карте, 

 -рјешење о регистрацији код надлежног 

органа општине Рудо, 

 -профактуру за планирана улагања или 

купопродајне уговоре, 

 -попуњен упитник са подацима о свим 

расположивим ресурсима за бављење 

пољопривредном производњом. 

 

Члан 6. 

 

 Остали предузетници уз захтјев за кредит 

прилажу слиједећу документацију: 

 

 -овјерену фотокопију личне карте, 

 -рјешење о регистрацији код надлежног 

органа општине Рудо, 

 -бизнис план који мора садржавати 

основне податке о пројекту: предрачунску 

вриједност, структуру улагања, анализу 

тржишта, набавке о продаје, структуру прихода 

и расхода у години прије инвестирања и план 

прихода и расхода за вријеме отплате кредита, 

 -потврду од стране Пореске управе о 

измиреним обавезама по основу јавних прихода. 

 

Члан 7. 

 

 Правно лице уз захтјев за кредит прилаже 

слиједећу документацију: 

 

 -овјерену фотокопију личне карте 

власника, 

 -рјешење о регистрацији код надлежног 

суда, 

 -бизнис план који мора садржавати 

основне податке о пројекту: предрачунску 

вриједност, структуру улагања, анализу 

тржишта, набавке о продаје, структуру прихода 

и расхода у години прије инвестирања и план 

прихода и расхода за вријеме отплате кредита, 
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 -обрасце биланса стања и успјеха за 

претходну годину пословања, 

 -потврду од стране Пореске управе о 

измиреним обавезама по основу јавних прихода. 

 

Члан 8. 

 

 Општина Рудо ће објавити конкурс за 

расподјелу кредитних средстава који ће бити 

отворен 30 дана од дана објављивања. 

 

Члан 9. 

 

 Корисници кредита који су искористили 

подстицајна средстава у складу са критеријима 

по Одлуци број:01-023-43/06. од 26.04.2006. 

године не могу конкурисати за додјелу 

средстава по овој Одлуци док не измире обавезе 

по ранијем кредиту, као и чланови њиховог 

домаћинства. 

 Корисници кредита из претходног става 

овог члана користиће добијена средства без 

грејс периода. 

 

Члан 10. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука број:01-023-43/06. од 

26.04.2006.године. 

 

Члан 11. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-29/07.            ПРЕДСЈЕДНИК                                                       

Датум:30.04.07.        Скупштине општине Рудо 

                                     Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 7. Одлуке о извршењу 

буџета општине Рудо за 2007. годину 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.3/07), 

члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

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

Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.4/06), 

Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана  30.04. 2007. године,донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се реалокација средстава у 

укупном износу од 58.900 КМ кориснику Јавној 

установи за управљање спортским објектима 

„Рудоспорт“ Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Реалокација средстава из члана 1. биће 

извршена са слиједећих буџетских ставки: 

-дотација Одбојкашком клубу Рудо.............  

16.900 КМ 

-дотација Фудбалском клубу Рудо.....................   

32.500 КМ 

-дотација осталих спортских активности и 

МОСИ..... 9.500 КМ 

 

Члан 3. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 

Начелник општине и начелник Одјељења за 

привреду и финансије.  

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмаг дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Бтрој:01-023-36/07.          ПРЕДСЈЕДНИК                                                              

Датум:30.04.07.        Скупштине општине Рудо 

                                     Миодраг Миковић,с.р.                                             
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На основу члана 76. став 5. Закона о 

основама безбједности саобраћаја на путевима у 

Босни и Херцеговини („Службени гласник 

БиХ“,бр.6/06), члана 34.  Статута општине Рудо 

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

члана 107. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.04.2007. године, д о н 

о с и  
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О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ТРОШКОВА ПРЕМЈЕШТАЊА 

ВОЗИЛА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврдјују се цијене услуга 

за употребу специјалног возила „Паук“ ради 

уклањања непрописано паркираних возила. 

 

Члан 2. 

 

 Употреба специјалног возила за једно 

премјештање возила: 

-на удаљености мањој од 2 км. до мјеста 

депоновања ....................................   40 КМ 

-на удаљености од 2 до 10 км......    60 КМ 

-на удаљености од 10 – 20 км .......  90 КМ 

-чување возила на депоу..............    10 КМ    

  по једном дану 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-35/07.                ПРЕДСЈЕДНИК                                                         

Датум:30.04.07.год.     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.4/06), разматрајући 

Информацију о пословању шумског газдинства 

„Панос“ Вишеград у 2006. години, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.04.2007. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

З А К Л Ј У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ПОСЛОВАЊУ ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА 

„ПАНОС“ ВИШЕГРАД ЗА 2006. ГОДИНУ  

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о пословању 

Шумског газдинства „Панос“ Вишеград за 2006. 

годину. 

   

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-32/07.               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.04.07.год.  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.4/06), разматрајући  

Извјештај о раду мјесних заједница за 2006. 

годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 30.04.2007. године, д о н и ј е л а   

ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2006. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду мјесних 

заједница за 2006. годину. 

  

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-31/07.                                             

Датум:30.04.07.год.     

 

06                             
                                                                              

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 
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општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о програмским задацима и 

циљевима  на побољшању живота младих у 

општини Рудо, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.04.2007. године, д о н 

и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ПРОГРАМСКИМ ЗАДАЦИМА И 

ЦИЊЕВИМА НА ПОБОЉШАЊУ ЖИВОТА 

МЛАДИХ  

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о програмским 

задацима и циљевима на побољшању живота 

младих у општини Рудо.  

   

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-33/07.                 ПРЕДСЈЕДНИК                                      

Датум:30.04.07.год.    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.4/06), разматрајући 

Информацију о материјалном положају 

пензионера, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.04.2007. године, д о н 

и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

МАТЕРИЈАЛНОМ ПОЛОЖАЈУ 

ПЕНЗИОНЕРА 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о материјалном 

положају пензионера. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-34/07.                ПРЕДСЈЕДНИК                                      

Датум:30.04.07.год.    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 110. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 30.04. 2007. 

године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

ПАРТНЕРСТВО 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Радна група за Партнерство у 

слиједећм саставу; 

 

1.СЛАВКО ЛАКИЋ, представник општинске 

власти – КПОР, 

2.МИЛЕНА КУЈУНЏИЋ, НВО „ Нада“, 

3.ИГОР НИКИТОВИЋ, савјет младих, 

4.МАРИНА БРАДОЊИЋ,представник медија, 

5.АНЂА ОСТОЈИЋ,службеник за информисање, 

6.ХАЛИД  МЕХАНОВИЋ, представник 

општинске власти. 

 

Члан 2. 

 

 Задаци Радне групе су: 

 -посредовање у проналажењу поља 

Партнерства, 

 -консултације са локалним ауторитетима, 

градјанима и организацијама цивилног друштва 

о партнерским активностима, 

 -проводјење активности на изградњи 

јавне свјести  и консултације са широм 

јавношћу о могућем садржају стратегије 

Партнерства, 

 -израда нацрта општинске стратегије 

Партенрства, 
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 -проводјење јавне расправе о нацрту 

стретгије Партнерства, 

 -праћење и подршка у имплементацији 

идентификованих партнерстава и њихових 

резултата. 

Члан 3. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-37/07.                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                         

Датум:30.04.07.год.   Скупштине општине Рудо       

                                        Миодраг Миковић,с.р.      
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На основу члана 35. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 34. и 67. став 1. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана  30.04. 2007. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 1. 

 

 За начелника Одјељења за општу управу 

и друштвене дјелатности Општинске 

административне службе Рудо, бира се Стикић 

Драган, дипломирани економиста, на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине Рудо.  

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-27/07.                ПРЕДСЈЕДНИК                                                      

Датум:30.04.07.           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 РС“,бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 30.04.2007. 

године, д о н и ј е л а  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е ЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ОПШТИНСКЕ РАЗВОЈНЕ 

АГЕНЦИЈЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Управног одбора Општинске 

развојне агенције Рудо, именују се: 

 

 1.БРАДОЊИЋ ИВАН 

 2.МИЛИКИЋ МИЛОРАД 

 3.МИЋОВИЋ ЈЕЛЕНА 

 4.ТЕШЕВИЋ ЗОРИЦА 

 5.КАСТРАТОВИЋ ПРЕДРАГ 

 

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:01-03-38/07.                    ПРЕДСЈЕДНИК                        

Датум:30.04.07.год.    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 РС“,бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 
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Рудо“,бр.3/05) и члана 110. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 30.04.2007. 

године, д о н и ј е л а  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ОПШТИНСКЕ РАЗВОЈНЕ 

АГЕНЦИЈЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Надзорног одбора Општинске 

развојне агенције Рудо, именују се: 

 

 1.ТОПАЛОВИЋ ВОЈИСЛАВ 

 2.МРШЕВИЋ МИЛИВОЈЕ 

 

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:01-03-39/07.                  ПРЕДСЈЕДНИК                               

Датум:30.04.07.год.     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 РС“,бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 30.04.2007. 

године, д о н и ј е л а  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈЗУ АПОТЕКА „ЗДРАВЉЕ“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Управног одбора ЈЗУ Апотека 

„Здравље“ Рудо именују се: 

 

 1.ЋИРОВИЋ ВИДА 

 2.ЦЕРОВИЋ МАРИЦА 

 

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:01-03-40/07.                ПРЕДСЈЕДНИК                                           

Датум:30.04.07.год.    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 РС“,бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 30.04.2007. 

године, д о н и ј е л а  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈЗУ АПОТЕКА „ЗДРАВЉЕ“ РУДО 
 

Члан 1. 

 

 За чланове Надзорног одбора ЈЗУ 

Апотека „Здравље“ Рудо именују се: 

 

 1.ТОПАЛОВИЋ МАРТА 

 2.СТАНИЋ СТАНА 
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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:01-03-41/07.                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.04.07.год.   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.4/06), разматрајући Извјештај 

Комисије за оправданост додјеле кредита из 

буџета општине Рудо за 2006. годину, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 30.04.2007. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај Комисије за 

оправданост додјеле кредита из буџета општине 

Рудо за 2006. годину.  

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-28/07.                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.04.07.год.    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.4/06), разматрајући 

Информацију о изградњи, одржавању и 

кориштењу локалних путева, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.04.2007. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

 О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ИЗГРАДЊИ, ОДРЖАВАЊУ И 

КОРИШТЕЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о изградњи, 

одржавању и кориштењу локалних путева. 

 

Члан 2. 

 

 Задужује се надлежни општински орган 

да средства планирана за плаћање путара за 

одржавање локалних путева на оним дионицама 

гдје су локални путеви асфалтирани те се оцјени 

да нема потребе за даљим радом путара 

преусмјере на оне дионице локалних путева који 

нису асфлатирани а гдје је неопходан рад 

путара. 

 Задужује се надлежни општински орган 

да изадје на лице мјеста и сачини налаз о 

отклањању недостатака на локалном путу Плема 

– Књегиња као и на асфлатираном путу Миоче – 

Мокронози и наложи изводјачу радова 

отклањање уочених недостатака. 

  

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-30/07.                 ПРЕДСЈЕДНИК                                             

Датум:30.04.07.год.   Скупштине општине Рудо  

                                       Миодраг Миковић,с.р.  
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С А Д Р Ж А Ј: 
 
01-Одлука о условима за одобравање 
кредита из средстава буџета општине Рудо 
за подстицај економског развоја; 
02-Одлука о реалокацији средстава; 
03-Одлука о висини трошкова премјештања 
возила; 
04-Закључак о усвајању Информације о 
пословању Шумског газдинства „Панос“ 
Вишеград за 2006. годину; 
05-Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
мјесних заједница за 2006. годину; 
06-Закључак о усвајању Информације о 
програмским задацима и циљевима на 
побољшању живота младих у општни Рудо; 
07-Закључак о усвајању Информације о 
материјалном положају пензионера; 
08-Рјешење о именовању Радне групе за 
партнерство; 
09-Одлука о избору начелника Одјељења за 
општу управу и друштвене дјелатности; 
10-Рјешење о именовању чланова Управног 
одбора Општинске развојне агенције Рудо; 
11-Рјешење о именовању чланова 
Надзорног одбора Општинске развојне 
агенције Рудо; 
12-Рјешење о именовању чланова Управног 
одбора ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо; 
13-Рјешење о именовању чланова 
Надзорног одбора ЈЗУ Апотека „Здравље“ 
Рудо; 
14-Закључак о усвајању Извјештаја 
Комисије за оправданост додјеле кредита из 
буџета општине Рудо за 2006. годину; 
15-Закључак о усвајању Информације о 
изградњи, одржавању и кориштењу 
локалних путева; 


