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 На основу члана 44. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,бр.96/03 и 14/04) , члана 4. Правилника о 

финансијском извјештавању за кориснике 

прихода буџета Републике, општина, градова и 

фондова („Службени гласник РС“,бр.56/04, 

62/04 и 11/05) и члана 34. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.10. 2006. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ О 

ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 

01.01.-30.09.2006.ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Финансијски извјештај о 

извршењу буџета општине Рудо за период 

01.01.-30.09.2006.године са слиједећим 

финансијским показатељима: 

 

-укупни приходи.................................... 2.228.395 

-укупни расходи..................................... 2.183.241 

-вишак прихода над расходима............     45.154 

 

Члан 2. 

 

 Распоред и књижење остварених прихода 

и расхода у полугодишњем Финансијском 

извјештају извршено је у складу са одредбама 

Закона о рачуноводству и ревизији Републике 

Српске и Правилником о садржини појединих 

рачуна у контном оквиру за кориснике прихода 

буџета Републике, општина и градова као и 

Одлуке о ребалансу буџету општине Рудо за 

2006.годину.  

 

Члан 3. 

 

 Преглед остварених укупних прихода и 

укупних расхода као и биланс буџета на дан 

30.09.2006.године чини саставни дио ове 

Одлуке.  

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо  а примјењиваће се од 

01.10.2006.године.  

 

 

Број:01-023-94/06.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:31.10.06.        Скупштине општине Рудо     

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 3. став 1. Закона о 

јавним службама („Службени гласник 

Републике Српске“,бр.17/92 и 11/93), у вези са 

чланом 90. став 1. Закона о спорту („Службени 

гласник Републике Српске“,бр.4/02) и члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо, на сједници одржаној дана  31.10. 

2006.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

О оснивању Установе за управљање 

спортским објектима „Рудоспорт“ Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рудо (у даљем 

тексту: Оснивач) оснива Установу зауправљање 

спортским објектима. 

 

Члан 2. 

 

 Назив Установе је: Установа за 

управљање спортским објектима „Рудоспорт“ 

Рудо (у даљем тексту: Установа). 

 Скраћени назив: „Рудоспорт“ Рудо. 

 Сједиште Установе је  у Рудом: Трг 

Слободе бб 

 

Члан 3. 

 

 Установа има својство правног лица које 

стиче уписом у судски регистар. 

 

Члан 4. 

 

 У правном промету са трећим лицима 

Установа иступа у своје име и за свој рачун и 

располаже средствима које стиче у вршењу 

дјелатности, у складу са овом одлуком. 

 Оснивач за обавезе Установе у правном 

промету одговара до висине оснивачког улога 

издвојеног из буџета општине Рудо. 

 За обавезе у правном промету са трећим 

лицима Установа одговара својом цјелокупном 

имовином. 

 

 

Члан 5. 

 

 Установа ће управљати спортским 

објектом: 

 

 -стадионом Фудбалског клуба „Рудо“ 

Рудо 

 -спортском двораном 

 -другим спортским објектима које 

Оснивач повјери установи на управљање. 

 

Члан 6. 

 

 Дјелатност Установе је: 

 

 92.610 – Дјелатност спортских објеката 

и стадиона 

 

  -заштита, чување и одржавање 

спортских објеката, 

  -рад отворених или затворених 

спортских објеката (оградјених или покривених  

или са трибинама за сједење или стајање), 

  -фудбалски стадион, терени за 

атлетска такмичења и друго. 

 

 92.620 – Остале спортске дјелатности 

 

  -професионална и аматерска 

спортска такмичења на отвореном и затвореном 

простору која спроводе одговарајуће 

организације, без обзира на то да ли имају своје 

објекте: фудбалски клубови, рукометни 

клубови, кошаркашки клубови, одбојкашки 

клубови, рукометни клубови, стоно-тениски 

клубови, атлетски клубови и други, 

  -дјелатност у вези са пропагандом 

и спроводјењем спортских такмичења, 

  -дјелатност самосталних 

спортиста и атлетичара, инструктора, тренера и 

друго, 

  -дјелатност школа за спорт и 

рекреацију, 

  -остале сродне услужне 

дјелатности. 

 

 92.710 – Дјелатност кладионица 

 

  -продаја лутријских листића, 
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 92.720 – Остале спортско-рекреактивне 

дјелатности 

 

  -спортско-рекреативне активности 

непоменуте на другом мјесту 

  

 92.340 – Остале забавне дјелатности 

 

 52.120 – Трговина на мало у 

неспецијализованим продавницама 

 

- трговина на мало разноврсном 

робом, медју којом не 

преовладјује храна, пиће и 

дуван, играчкама, спортском 

опремом и друго.  

55.300 – Ресторани, 

55.401 – Барови, 

55.402 – Бифеи, 

55.403 – Кафане. 

 

Члан 7. 

 

 За оснивање и почетак рада Установе, 

Оснивач обезбједјује неопходна средства у 

складу са законом. 

 Оснивач Установе обезбједјује оснивачки 

улог у износу од 2.000 КМ 

 Установа прави годишњи обрачун у 

складу са Законом. Остварени профит 

распоредјиваће се у складу са важећим 

прописима.  

 О начину покривања губитака одлучује 

Управни одбор и Оснивач.  

 

Члан 8. 

 

 Одржавање спортских објеката, као и 

инвестициона улагања финансираће се из: 

 

 -накнаде за вршење дјелатности из члана 

5. ове Одлуке,  

 -средства Оснивача, 

 -других извора остварених у складу са 

законом. 

 

Члан 9. 

 

 Установа је дужна да послове из своје 

дјелатности врши квалитетно и на законит 

начин.  

 Установа не може без сагласности 

Оснивача мијењати предмет и садржај 

дјелатности из члана 5. ове Одлуке.  

 Установа ће најмање једанпут годишње 

подносити извјештај о свом раду Оснивачу, на 

захтјев Оснивача и Начелника општине и чешће.  

 

Члан 10. 

 

 Органи Установе су директор, Управни и 

Надзорни одбор. 

 Орган управљања установе је Управни 

одбор који се састоји од три члана. 

 

Члан 11. 

 

 Надлежност Управног одбора је да: 

 

 -доноси Статут и друга акта Установе, 

 -одлучује о пословању Установе,  

 -усваја извјештај о пословању и годишњи 

обрачун,  

 -доноси програм рада Установе, 

 -одлучује о кориштењу средстава у 

складу са законом,  

 -врши и друге послове утврдјене 

Одлуком и Статутом Установе. 

 

Члан 12. 

 

 Надзорни одбор Установе састоји се од 

три члана. 

 

Члан 13. 

 

 Надзорни одбор врши контролу рада 

Установе. 

 

Члан 14. 

 

 Директор Установе руководи Установом 

и заступа Установу без ограничења овлаштења. 

 Директор има права и дужности 

директора предузећа и друга права утврдјена 

законом.  

 

Члан 15. 

 

 Управни и Надзорни одбор и директора 

Установе именује Оснивач на период од четири 

године. 
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Члан 16. 

 

 Пословање Установе ће се одвијати на 

начин којим ће се најбоље заштитити животна 

средина и Скупштина ће сваке године утврдити 

мјере и задатке за остварење тог циља а 

директор Установе је одговоран за проводјење 

мјера заштите човјекове околине.   

 

Члан 17. 

 

 До избора директора Установе, Оснивач 

именује вршиоца дужности директора у складу 

са законом, Статутом Установе и одлуком 

Оснивача.  

 

Члан 18. 

 

 Статут Установе донијет ће се најкасније 

у року од 90 дана од дана доношења ове Одлуке.  

 

Члан 19. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-023-105/06.             ПРЕДСЈЕДНИК                                                    

Датум:31.10.2006.     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 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана  31.10. 

2006.године, д о н и ј е л а  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

О ПРОГЛАШЕЊУ 2007. ГОДИНЕ 

ГОДИНОМ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ РУДО 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Проглашава се 2007. година Годином 

туризма у општини Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Општинска развојна агенција Рудо 

одредјује се за носиоца свих активности које ће 

услиједити доношењем ове Одлуке.  

 Општинска развојна агенција Рудо се 

обавезује да припреми План и Програм 

активности за припрему и реализацију 

туристичке сезоне „Рудо 2007“ те да заједно са 

финансијским планом упути приједлог 

Скупштини за уврштавање у буџет општине за 

2007.годину.  

 

Члан 3. 

 

 Обавезују се све општинске службе, 

предузећа, установе, удружења и организације 

које се финансирају из буџета општине да 

учествују у планирању, припреми и спроводјењу 

активности везаних за туристичку сезону „Рудо 

2007“, и кроз учествовање у радној групи 

формираној од стране Општинске развојне 

агенције Рудо. 

 

Члан 4. 

 

 Општинска развојна агенција Рудо се 

обавезује да позове и друге организације из 

Рудог и изван Рудог да узму учешће у 

реализацији ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-106/06.         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:31.10.06.       Скупштине општине Рудо   

                                    Миодраг Миковић,с.р. 

 

 

04 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана  31.10.2006. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О РАСПОДЈЕЛИ ИМОВИНЕ 

 

Члна 1. 

 

 Специјално теретно моторно возило 

МЕРЦЕДЕС-ДАИМЛЕР БЕНЗ Л 409, запремине 

мотора 2277ццм, снага мотора 66 КW, 

носивости 2о50 кг, година производње1979, број 

шасије 30900210350898, број мотора 

1159210003817, које је општина Рудо добила по 

основу помоћи Владе СР Њемачке, додјељује се 

на располагање без накнаде ЈОДКП „Услуга“ 

Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-107/06.          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:31.10.06.       Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о анализи реформе општинске 

администрације, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 31.10.2006.године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О НЕ УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

АНАЛИЗИ РЕФОРМЕ ОПШТИНСКЕ 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Није усвојена Информација о анализи 

реформе општинске администрације и иста се 

враћа Комисији за реформу општинске 

администрације. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-95/06.                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:31.10.06.         Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о стању рјешавања управних 

предмета, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 31.10.2006.године, 

донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

РЈЕШАВАЊА УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Члан 1. 

 

  Усвоја се Информација о стању 

рјешавања управних предмета.. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-96/06.               ПРЕДСЈЕДНИК     
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Датум:31.10.06.          Скупштине општине Рудо 

                                        Миодраг Миковић,с.р. 

 

07 

 
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 донацијама на подручју 

општине Рудо, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 31.10.2006.године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ДОНАЦИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о донацијама на 

подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-97/06.               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:31.10.06.         Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о спроводјењу закона и других 

прописа из области заштите бораца, РВИ и 

породица погинулих бораца, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

31.10.2006.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

СПРОВОДЈЕЊУ ЗАКОНА И ДРУГИХ 

ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

БОРАЦА, РВИ И ПОРОДИЦА 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о спроводјењу 

закона и других прописа из области заштите 

бораца, РВИ и породица погинулих бораца. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-100/06.            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:31.10.06.        Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући Извјештај 

о раду школа у школској 2005/2006. години, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.10.2006.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2005/2006.ГОДИНИ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Основне 

школе „Рудо“ у Рудом, Основне школе „Бошко 

Буха“ Штрпци и Средоњошколског центра Рудо 

у школској 2005/2006. години.  
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Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-99/06.              ПРЕДСЈЕДНИК                                                              

Датум:31.10.06.        Скупштине општине Рудо      

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући Извјештај 

Комисије за оцјену оправданости захтјева и 

израду приједлога корисника кредита о 

контроли утрошка кредита, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

31.10.2006.године, донијела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ 

О КОНТРОЛИ УТРОШКА КРЕДИТА 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај Комисије за 

оправданост додјеле кредита из буџета општине 

Рудо за 2005. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-101/06.               ПРЕДСЈЕДНИК                                                               

Датум:31.10.06.            Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о стању запослености на 

територији општине Рудо, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

31.10.2006.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

ЗАПОСЛЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ РУДО 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању 

запослености на територији општине Рудо. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-102/06.          ПРЕДСЈЕДНИК                                                       

Датум:31.10.06.       Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући Извјештај 

о раду тржишне инспекције за 2005 и 2006. 

годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 31.10.2006.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
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О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2005. и 2006. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду тржишне 

инспекције за 2005. и 2006. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-103/06.            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

Датум:31.10.06.         Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), након разматрања 

захтјева ОО СДП Рудо за формирање Одбора за 

обиљежавање 22 децембра, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

31.10.2006.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Није прихваћен захтјев Општинског 

одбора СДП Рудо за формирање Одбора за 

обиљежавање 22 децембра Дана формирања 

Прве пролетерске бригаде. 

 

 Подржава се иницијатива СУБНОР-а за 

обиљежавање 22 децембра Дана оснивања Прве 

пролетерске народно ослободилачке бригаде, а 

којој манифестацији се може свако прикључити 

као што је то чињено и протеклих година. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-108/06.             ПРЕДСЈЕДНИК                                                       

Датум:31.10.06.        Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о снабдјевености електричном 

енергијом општине Рудо,Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

31.10.2006.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

СНАБДЈЕВЕНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о снабдјевености 

електричном енергијом на подручју општине 

Рудо. 

 Задужује се Електродистрибуција Пале – 

Пословница Рудо да у сарадњи са 

Електродистрибуцијом Ужице и надлежним 

ресорним Министарством одмах ријеши 

проблем у напајању 10 КВ одводаза Увац из ТС 

35/10 КВ – ФАП Мановића поље. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће сеу Службеномгласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-98/06.              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 31.10.06.       Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући Извјештај 
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Комисије за оцјену оправданости захтјева и 

израду приједлога корисника кредита, о 

извршеној контроли утрошка кредита из буџета 

општине Рудо, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 31.10.2006.године, д о н 

и ј е л а  ј е  

 

 

З А К ЉУ Ч А К 

О ОБАВЕЗИ ЗАПОСЛЕЊА РАДНИКА ПО 

ОСНОВУ ДОБИЈЕНОГ КРЕДИТА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО  

 

Члан 1. 

 

 Обавезују се правни субјекти који су 

добили кредити из буџета општине Рудо да у 

року од 20 дана запосле раднике или да одмах 

врате кредит у цјелости. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.   

 

 

Број:01-03-109/06.             ПРЕДСЈЕДНИК                                                               

Датум:31.10.06.        Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р. 

 

 

16 
 

 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 извршењу буџета општине Рудо за период 

01.01.-30.09.2006.године, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

31.10.2006.године, д о н и ј е л а  ј е  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ЗАТВАРАЊУ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ И 

ПРЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА 

 

 

Члан 1. 

 

 Јавна чесма у Рудом има се затворити у 

периоду од 01.11.2006. године до 01.05.2005. 

године, а средства планирана за ову ставку ће се 

преусмјерити на ставку помоћ породицама 

погинулих бораца. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадо ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-110/06.              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:31.10.06.         Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући Извјештај 

о раду Комисије за избор за 2006. годину, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.10.2006.године, д о н и ј е л а  ј е  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЗА 2006. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о раду Комисије за 

избор за 2006. годину. 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-03-104/06.          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 31.10.06.       Скупштине општине Рудо 
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                                       Миодраг Миковић,с.р. 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

 

01-Одлука о финансијском извјештају о 

извршењу бџета за период 01.01.-

30.06.2006.године; 

02-Одлука о оснивању Установе за 

управљање спортским објектима 

„Рудоспорт“ Рудо; 

03-Одлука о проглашењу 2007 годијне – 

Годином туризма у општини Рудо; 

04-Одлука о расподјели имовине; 

05-Закључак о неусвајању Информације 

о анализи реформе општинске 

администрације; 

06-Закључак о усвајању Информације о 

стању рјешавања управних предмета; 

07-Закључак о усвајању Информације о 

донацијама на подручју општине Рудо; 

08-Закључак о усвајању Информације о 

спровођењу закона и других прописа из 

области заштите бораца, РВИ и породица 

погинулих бораца; 

09-Закључак о усвајању Извјештаја о 

раду школа у школској 2005/2006. 

години; 

10-Закључак о усвајању Извјештаја 

Комисије о контроли и утрошку кредита; 

11-Закључак о усвајању Информације о 

стању запослености на територији 

општине Рудо; 

12-Закључак о усвајању Извјештаја о 

раду тржишне инспекције за 2005 и 2006. 

годину; 

13-З а к љ у ч а к; 

14-Закључак о усвајању Информације о 

снабдјевености електричном енергијом 

општине Рудо; 

15-Закључак о обавези запослења 

радника по основу добијеног кредита из 

буџета општине Рудо; 

16-Закључак о затварању јавне чесме и 

преалокацији средстава; 

17-Закључак о усвајању Извјештаја о 

раду Комисије за избор за 2006. годину. 

 

 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


