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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година XI Рудо, 04. августа 2009.године Број: 9 

 
 

01 
 

На основу члана 5.  Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,бр.54/08 и 126/08) и члана 34. Статута 

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

9/08 и 2/09) и члана 107. и 109. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.8/08), након разматрања 

Приједлога Ребаланса буџета општине Рудо за 

2009. годину, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 31.07. 2009. године, 

донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2009. ГОДИНУ 

 

I 

 

 Усваја се Ребаланс буџета општине Рудо 

за 2009. годину у износу од 3.006.410 КМ, од 

чега буџетски приходи износе 2.746.410 КМ а 

капитални примици 260.000 КМ. 

 

 

II 

 

Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс 

буџета општине Рудо за 2009. годину са 

аналитичким прегледом планираних прихода и 

расхода и планираних примитака и издатака. 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо а примјењиваће се од 

01.01.2009.године. 

 

Број:01-023-177/09.                                                    

Датум:31.07.09.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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02 

 
На основу члана 10. Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије („Службени 

гласник РС“,бр.85/03) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) а 

у складу са чланом 107. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст) на приједлог 

Комисије за оцјену оправданости захтјева и 

израду приједлога корисника кредита 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана  31.07.2009.године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

О измјени Одлуке о условима за одобравање 

кредита из средстава буџета општине Рудо за 

подстицај економског развоја 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о условима за одобравање 

кредита из средстава буџета општине Рудо за 

подстицај економског развоја број:01-023-9/09 

од 19.02.2009.године,Службени гласник 

општине Рудо број 2/09, у  члану 10. став 3. 

мјења се и гласи: 

 „Представника општине Рудо-члана 

заједничког кредитног одбора банака и општине 

Рудо именоваће Скупштина општине Рудо на 

приједлог начелника општине Рудо.“ 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-178/09.                                                           

Датум:31.07.09.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), а 

у складу са чланом 107. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр. 08/08-пречишћени текст) и чланом 

12.Уговора о сервисирању кредитних средстава 

за привредни развој општине Рудо број:02-40-

622/05 и 02-477-424/06 а на приједлог 

Начелника општине,Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 31.07.2009.године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу представника општине Рудо у 

заједничким кредитним одборима банака и 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 

Разрјешава се Стикић Драган, 

дипломирани економиста из Рудог, дужности 

члана заједничког кредитног одбора банака и 

општине Рудо испред општине Рудо . 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-179/09.                                                        

Датум: 31.07.09 .год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                  Скупштине општине Рудо 

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

04 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09),а у 

складу са чланом 107. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр. 08/08-пречишћени текст) и чланом 

12.Уговора о сервисирању кредитних средстава 

за привредни развој општине Рудо број:02-40-

622/05 и 02-477-424/06 а на приједлог 

Начелника општине,Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 31.07.2009.године, 

донијела је  
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О Д Л У К У 

о именовању представника општине Рудо у 

заједничким кредитним одборима банака и 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 

 За члана заједничког кредитног одбора 

банака и општине Рудо испред општине Рудо 

именује се Тешевић Зоран из Рудог. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-180/09.                                                        

Датум: 31.07.09.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), а 

у складу са чланом 107. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр. 08/08-пречишћени текст), на приједлог 

Форума за безбједност општине Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.07.2009. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О допуни Одлуке о именовању чланова 

Форума за безбједност општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 У Форум за безбједност општине Рудо 

именују се: 

  

1. Крехо Есад-представник повратника 

2. Миличић Драгана-представник ОШ 

Бошко Буха-Штрпца 

 

 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-181/09.                                                      

Датум: 31.07.09.         ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

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

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречшћени текст, 9/08 и 2/09) и 

Упуства о начину и процедурама одабира 

корисника пројеката повратка и реконструкције 

стамбених јединица („Службени гласник 

БиХ“број:48/06) а у складу са чланом 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана  31.07.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О разрјешењу чланова Комисије за одабир 

корисника пројеката повратка и 

реконструкције стамбених јединица                       

 

Члан 1. 

 

 Разрјешвају се чланови Комисије за 

одабир корисника пројеката повратка и 

реконструкције стамбених јединица: 

 

1.Бранко Кастратовић-представник општине, 

2.Љиљана Ћиковић-представник општине 

3.Вукадин Баранац-представник Министарства 

   за избјеглице Републике Српске, 

4.Благоје Церовић-одборник у Скупштини  

   општине Рудо и 

5.Алија Имамовић-представник Савеза  

   удружења избјеглица,расељених лица и  

   повратника у БиХ 
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Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-182/09.                                                          

Датум:31.07.09.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

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

 

07 
 

На основу члана 34.и 43. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречшћени текст, 9/08 и 2/09) и 

Упуства о начину и процедурама одабира 

корисника пројеката повратка и реконструкције 

стамбених јединица („Службени гласник 

БиХ“број:48/06) а у складу са чланом 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо 

на својој сједници одржаној дана  31.07.2009. 

године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за одабир 

корисника пројеката повратка и 

реконструкције стамбених јединица                       

 

 

Члан 1. 

 

 Именују се чланови Комисије за одабир 

корисника пројеката повратка и реконструкције 

стамбених јединица: 

 

1.Младен Видаковић-представник општине, 

2.Љиљана Ћиковић-представник општине 

3.Кастратовић Бранко-представник општине, 

4.Владичић Ранко-представник донатора, 

   запослен у Министарству за избјеглице и   

   расељена лица Републике Српске-одсјек Фоча, 

5.Механовић Халид-представник удружења 

   повртника  на општину Рудо и 

6.Алија Имамовић-представник  удружења 

   избјеглица, расељених лица  и повратника у  

   БиХ 

 

 

Члан 2. 

 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-183/09.                                                       

Датум:31.07.09.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо 

                     Добрисав милинковић,дипл.ецц,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 

01- Одлука о усвајању ребаланса буџета 

општине Рудо за 2009.годину, 

02- Одлука о измјени одлуке о условима за 

одобравање кредита из средстава 

буџета општине Рудо за подстицај 

економског развоја; 

03- Одлука о разрјешавању представника 

општине Рудо у заједничким 

кредитним одборима банака и општине 

Рудо; 

04- Одлука о именовању представника 

општине Рудо у заједничким 

кредитним одборима банака и општине 

Рудо; 

05- Одлука о допуни Одлуке о именовању 

чланова Форума за безбједност 

општине Рудо; 

06- Одлука о разрјешењу чланова Комисије 

за одабир корисника пројеката 

повратка и реконструкције стамбених 

једница; 

07- Одлука о именовању чланова Комисије 

за одабир корисника пројеката 

повратка и реконструкције стамбених 

једница; 

 

 

 


