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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година XII Рудо, 05. мај  2010.године Број: 6 

 
 

01 
На основу члана 34 Статута општине 

Рудо  („Службени гласник Општине Рудо“, бр. 

8/08, 9/08-пречишћени текст и 2/09) и члана 13. 

Закона о буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник РС“ бр.54/08-пречишћени 

текст и 126/08), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.04.2010.године, 

доноси: 

 

О Д Л У К У 

О РАСПОДЈЕЛИ СУФИЦИТА 

ОСТВАРЕНОГ У 2009.ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

           Остварен  суфицит у буџету општине 

Рудо за 2009.године у износу од 973.755,09 КМ  

распоређује се за следеће намјене: 

 

1. За стимулативно кредитирање 

..........................................................     745.000 КМ 

2. За финансирање капиталних 

 пројеката у 2010.године................     98. 670 КМ 

3. Накнаде трошкова запослених у   

Административној служби...........      55.000 КМ 

4. Ватрогасном друштву Рудо  

износ од .........................................      35.000 КМ  

   за измирење следећих обавеза: 

-обавезе по судском рјешењу.......        25.000 КМ 

-за текуће трошкове пословања ..        10.000 КМ 

5.Буџетска  резерва.......................    40.085,09 КМ 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Задужује се  Начелник општине и 

Одјељење за привреду и финансије да  приликом 

израде ребаланса бужета за 2010.годину у исти 

укључе финансијске ефекте расподјеле 

средстава из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-022-61/2010 

Датум:30.04.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општнине 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-пречишћени текст, 9/08 и 2/09), на 

приједлог Комисије за планирање развоја 

локалне заједнице Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној 30.04. 2010.године,  

д о н и ј е л а    ј е  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о усвајању Плана капиталних инвестиција за 

2010.годину 

 

Члан  1. 

 

Усваја се План капиталних инвестиција 

на подручју општине Рудо за 2010.годину које, у 
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складу са усвојеним буџетом општине Рудо за 

2010.годину и Одлуком о распореду суфицита 

оствареног у 2009.години, износе 448.670,00 КМ 

а чине га следеће инвестиције: 

 

1.Израда пројекта за реконструкцију  

   обданишта......................................       4.000 КМ 

2.Реконструкција крова  

   обданишта......................................       8.000 КМ 

3.Откуп земљишта на Росуљама..        25.000 КМ 

4.Реконструкција водовода 

   у Рудом.........................................       36.500 КМ 

5.Учешће општине финансирању. 

“Интеркултуралног“ кампа у  

 Стргачини........................................     17.500 КМ 

6.Асфалтирање Ул.Милоша 

   Обилића.........................................      81.270 КМ 

7.Асфалтирање Ул.Цара Душана..       69.820 КМ 

8.Асфалтирање школског игралишта 

   у Миочу..........................................      19.000 КМ 

9.Реконструкција крова зграде и  

   Мјесног уреда Штрпци.................       8.000 КМ  

10.Изградња II фазе спортског 

     објекта на Росуљама....................   121.191 КМ 

11.Дјелимична замјена столарије 

     на СШЦ Рудо...............................     30.000 КМ 

12.Насипање и одржавање 

    локалних путева...........................      25.000 КМ 

                                       УКУПНО:    445.281 КМ 

 

 Разлика у износу од 3.389 КМ оставља се 

као резерва за евентуално непредвиђене 

трошкове у реализацији ових пројеката. 

 

Члан  2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-57/2010.    

Датум: 30.04.2010.год.        

                              ПРЕДСЈЕДНИК 

           Скупштине општине Рудо     

                     Добрисав Милинковић,дипл.ецц.с.р. 
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 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 30.04.2010.године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о финансирању 

политичких странака и коалиција из буџета 

општине Рудо 

 

Члна 1. 

 

 У Одлуци о финансирању политичких 

странака и коалиција из буџета општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.4/10) 

члана 7. став 3. мијења се и гласи: 

 „Начин расподјеле средстава из става 1. 

овог члана врши се у складу са изборним 

прописима“. 

 

Члан 2. 

 

 Члан 8. мјења се и гласи: 

 „Средства за рад одборничких клубова 

могу се додјељивати ради покрића: 

 а) паушалних трошкова за рад у изборној 

јединици, 

 б) путних трошкова у иностранство ако 

организатор пута није Скупштина општине 

Рудо; 

 в) трошкове набавке материјала – горива, 

штампе, службених гласника и публикација, 

 г) трошкове смјештаја и исхране 

одборника у вријеме када се не одржавају 

сједнице Скупштине општине Рудо, 

 д) осталих трошкова везаних за рад 

одборничких клубова“. 

 

Члна 3. 

 

 Члан 10. мјења се и гласи: 

 

 „Средства за рад одборничких клубова 

могу се додјељивати политичким странкамапо 

одлукама одборничких клубова“. 
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Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Слубени гласник општине 

Рудо“. 

 

Број: 01-022-63/2010. 

Датум: 30.04.2010.год.       

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

 

04 

 
На основу члана 55. а у вези са чланом 

41. Закона о уређењу простора-пречишћени 

текст („Службени гласник Републике Српске“, 

број:84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

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

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

сједници одржаној дана 30.04.2010. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Просторног плана 

посебног подручја „Горња Дрина“ 

 

I 

 

 Приступа се изради Просторног плана 

посебног подручја „Горња Дрина“ са студијом 

утицаја на околину (у даљем тексту: План), на 

подручју општина Фоча, Ново Горажде, 

Вишеград, Рудо, Чајниче, Калиновик и Гацко. 

 

II 

 

 Простор који ће се обухватити Планом 

(подручје планирања) подразумјева подручје 

општина Фоча, Ново Горажде, Вишеград, Рудо, 

Чајниче и Калиновик, те дио општине Гацко на 

којем је предвиђено проширење Националног 

парка „Сутјеска“. Дефинитивне границе ће се 

утврдити у току израде Плана. 

 Саставни дио Одлуке је графички приказ 

подручја планирања. 

 

 

 

 

 

III 

 

 Временски период за који ће се План 

донијети је период од 2010. до 2020. године. 

 

IV 

 

 Носиоци припреме плана су органи 

надлежни за просторно планирање општина чија 

су подручја обухваћена Планом. 

 Носилац израде Плана биће правно лице 

које посједује овлашћење за израду ове врсте 

планова, које ће бити изабрано након поступка 

проведеног у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ, од стране Министарства 

финансија. 

 

V 

 

 Израду Плана пратиће Савјет плана, који 

ће бити састављен од представника 

Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију, Министарства 

финансија, министарства привреде, енергетике и 

развоја, Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, те представника 

општина из тачке I. 

 

VI 

 

 Нацрт Плана припремиће се у року од 90 

дана од дана закључења уговора о изради Плана 

и иступања услова који уговором буду одређени. 

 Нацрт Плана ставиће се на јавни увид и 

стручну расправу у трајању од 30 дана, у 

просторијама носилаца припрема Плана. 

 Приједлог Плана утврдиће носиоци 

припреме Плана и начелници општина у року од 

45 дана од дана завршетка јавног увида у 

стручне расправе. 

 Уз приједлог Плана носиоци припреме ће 

поднијети својим скупштинама и приједлог 

Одлуке о доношењу Плана, са потребним 

образложењем. 

 У образложењу одлуке о доношењу 

Плана носиоци припреме ће дати податке о 

примједбама и приједлозима који су у току 

јавног увида и стручне расправе поднесени на 

нацрт Плана, те стручно образложење о 

примједбама и приједлозима који нису могли 

бити прихваћени. 
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VII 

 

 Средства за израду Плана обезбједиће. 

Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију, Министарство 

финансија, Министарство привреде, енергетике 

и развоја и Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, уз учешће других 

заинтересованих субјеката који ће бити 

дефинисани накнадним споразумом. 

 

VIII 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-022-59/2010.                                                           

Датум:30.04.2010.год.       

                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                               Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо (Сл.гласник општине Рудо бр.8/08-

пречишћени текст, 9/08 i 2/09), по захтјеву 

Општинске борачке организације Рудо, 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 30.04.2010, донијела је : 

 

О Д Л У К А 

 О одобрењу пркључења на јавну расвјету 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се прикључење расвјете 

Спомен крста - Књегиња на јавну расвјету . 

  

 

Члан 2. 

 

 За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-64/2010.                                                          

Дана: 30.04.2010.год.      

                                ПРЕДСЈЕДНИК 

                         Скупштине општине Рудо 

                Добрисав Милинковић.дипл.ецц.,с.р.         
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На основу члана 34.i 43. Статута општине 

Рудо (Сл.гласник општине Рудо бр.8/08-

пречишћени текст, 9/08 i 2/09), а у складу са 

закључком Скупштине општине Рудо о 

прихватању приједлога начелника општине за 

рјешавање проблема у раду ЈЗУ Апотека 

„Здравље“ Рудо (Сл.гласник општине Рудо 

бр.5/10), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 30.04.2010., донијела је : 

 

 

 

О Д Л У К А 

 о формирању Комисије за провођење 

поступка давања у закуп  

ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо 

 

I 

 

Формира се Комисија за провођење 

поступка давања у закуп ЈЗУ Апотека „Здравље“ 

Рудо , у следећем саставу : 

 

 

1.  ЋИРОВИЋ ВИТОМИР  - предсједник 

  2.   ТОТИЋ ВЕРА        - члан  

   3.   МИЋОВИЋ ЈЕЛЕНА - члан 

  

II 

 

 Задатак Комисије је да проведе поступак  

давања у закуп ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо по 

јавном огласу - оцјени приспјеле понуде, 

одабере најбољу понуду и  предложи 

Скупштини општине  Рудо Одлуку о давању у 

закуп ЈЗУАпотека „Здравље“ Рудо у складу са 

закључком Скупштине општине Рудо број: 01-

03-55/10 од 30.03.2010.године. 

 

III 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-58/2010.                                                          

Датум:30.04.2010.год.    

                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                        Скупштине општинРудо 

            Добрисав Милинковић.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 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 

30.04.2010.године, донијела је  
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О Д Л У К У 

О замјени члана  Комисије за оцјену 

оправданости захтјева и израду приједлога 

корисника кредита за привредни развој 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

Симић Ђорђе из Рудог разрјешава се 

чланства у  Комисији за оцјену оправданости 

захтјева и израду приједлога корисника кредита 

за привредни развој општине Рудо, због 

подношења оставке. 

 

Члан  2. 

  

 Умјесто Симић Ђорђа за предсједника 

Комисије за оцјену оправданости захтјева и 

израду приједлога корисника кредита за 

привредни развој општине Рудо, именује се 

Анђић Никола. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-022-60/2010.                                                       

Рудо,30.04.2010.год.  

           ПРЕДСЈЕДНИК   

                       Скупштине општине Рудо 

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

 

08 

 
На основу члана 4. Правила о оцјени рада 

службеника јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бр.37/05), члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.04.2010. године, 

донијела је  

 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Комисије за оцјену рада 

секретара Скупштине општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Комисија за оцјену рада 

секретара Скупштине општине Рудо у саставу: 

 

1. Чолаковић Милко 

2. Милинковић Добрисав 

 3. Сташевић Радојко 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је оцјена рада 

секретара Скупштине општине Рудо у складу са 

Правилима о оцјени рада службеника јединице 

локалне самоуправе. 

 

 

Члан 3. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Рјешање о именовању комисије за 

оцјену рада секретара Скупштине општине Рудо 

број:01-03-12/96 од 22.02.2006.године. 

 

Члан  4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

 

Број: 01-022-61/2010              

Датум: 30.04.2010.године  

 

                           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 извршењу буџета општине Рудо за 

период 01.01.-31.03.2010, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

30.04.2010.године, донијела је  

 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 6/10                           Страна    

 

7 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 

ПЕРИОД 01.01.-31.03.2010.ГОДИНЕ 
 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о извршењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.-

31.03.2010.године. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ општине Рудо. 

 

Број: 01-401-65/10. 

Датум:30.04.2010.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 ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 

2009.годину, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.04.2010.године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О ВРАЋАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЦКПД 

„ПРОСВЈЕТА“ РУДО ЗА 2009. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Враћа се Извјештај о раду ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за 2009. годину из разлога што 

сједници Скупштине општине Рудо приликом 

разматрања овог извјештаја, више пута  не 

присуствује представник ЦКПД „Просвјета“ 

Рудо. 

 Задужује се Комисија за интерну 

контролу буџетских корисника општине Рудо да 

изврши преглед пословања ЦКПД „Просвјета“ 

Рудо и утврди разлоге не присуствовања 

представника ЦКПД „Просвјета“ Рудо на 

сједницама Скупштине општине Рудо када је на 

дневном реду био разматран Извјештај о 

њиховом раду и извјештај о томе достави 

Скупштини оштине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ општине Рудо. 

 

Број: 01-018-70/10. 

Датум:30.04.2010.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), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.04.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о обављању 

комуналне дјелатности и стању комуналне 

инфраструктуре, стању локалних путева, 

школских установа и спортских терена у 

општини Рудо.  
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Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ општине Рудо. 

 

Број: 01-37-66/10. 

Датум:30.04.2010.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 стању и раду предузећа и 

услужно-производних и трговинских радњи на 

територији општине Рудо,Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

30.04.2010.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

И РАДУ ПРЕДУЗЕЋА И УСЛУЖНО-

ПРОИЗВОДНИХ И ТРГОВИНСКИХ 

РАДЊИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

РУДО 
 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању и раду 

предузећа и услужно-производних и 

трговинских радњи на територији општине 

Рудо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ општине Рудо. 

 

Број: 01-35-67/10. 

Датум:30.04.2010.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 стању у области дјелатности 

Центра за социјални рад Рудо ,Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

30.04.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

У ОБЛАСТИ ДЈЕЛАТНОСТИ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД РУДО  
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању у области 

дјелатности Центра за социјални рад Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ општине Рудо. 

 

Број: 01-53-68/10. 

Датум:30.04.2010.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 Пореске управе РС за 

подручје општине Рудо за 2009.годину 

,Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 30.04.2010.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ 

ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РС ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2009. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о раду Пореске 

управе Републике Српске за подручје општине 

Рудо за 2009.годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном 

гласнику“ општине Рудо. 

 

Број: 01-45-69/10. 

Датум:30.04.2010.год.      

                             ПРЕДСЈЕДНИК 

                    Скупштине општине Рудо 

           Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р. 

 

 

АКТ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И 

ФИНАНСИЈЕ 

 

15 

 
О Г Л А С 

 

 Одјељење за привреду и финансије 

Општинске административне службе Рудо 

извршило је у Регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда упис оснивања 

Заједнице за управљање зградом у улици „12 

Јули“ бр. 3 Рудо.  

Назив и сједиште: Заједница за управљање 

зградом у улици „12 Јули“ бр. 3 Рудо. 

Оснивачи: (шест) етажних власника зграде. 

Дјелатност заједнице:70320- Управљање 

зградом за рачун етажних власника. 

 Заједница је овлаштена да у правном 

промету са трећим лицима закључује уговоре и 

обавља друге послове правног промета у оквиру 

своје дјелатности, самостално и без ограничења. 

 Заједница одговара за обавезе 

цјелокупном својом имовином.  

 За обавезе заједнице које се односе на 

послове одржавања заједничких дијелова зграде 

одговарају супсидијално чланови заједнице до 

висини удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.  

 Заједницу заступа Станишић Мирољуб, 

предсједник Скупштине етажних власника, 

самостално и без ограничења. 

 

Број:03-372-1/10. 

Датум: 06.04.2010.год. 

 

                           СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

                             Драган Стикић,дипл.ецц,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 

01-Одлука о расподјели суфицита оствареног у 

2009.години; 

02-Одлука о усвајању Плана капиталних 

инвестиција за 2010.годину; 

03-Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

финансирању политичких странака и коалиција 

из буџета општине Рудо; 

04-Одлука о приступању изради Просторног 

плана посебног подручја „Горња Дрина“; 

05-Одлука о одобрењу прикључка на јавну 

расвјету; 

06-Одлука о формирању Комисије за праћење 

поступка давања у закуп ЈЗУ Апотека „Здравље“ 

Рудо; 

07-Одлука о замјени члана Комисије за оцјену 

оправданости захтјева и израду приједлога 

корисника кредита за привредни развој општине 

Рудо; 

08-Одлука о именовању Комисије за оцјену рада 

секретара Скупштине општине Рудо; 

09-Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу 

буџета општине Рудо за период 01.01.-

31.03.2010.године; 

10-Закључак о враћању извјештаја о раду ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо за 2009. годину; 

11-Закључак о усвајању Информације о 

обављању комуналне дјелатности; 

12-Закључак о усвајању Информације о стању и 

раду предузећа и услужно-производних и 

трговинских радњи на територији општине 

Рудо; 

13-Закључак о усвајању Информације о стању у 

области дјелатности Центра за социјални рад 

Рдуо; 

14-Закључак о усвајању Информације о раду 

Пореске управе РС за подручје општине Рудо за 

2009. годину; 

АКТ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И 

ФИНАНСИЈЕ 

15-Оглас о оснивању заједнице етажних 

власника; 

                                                                             

 

 

 

 


