На основу члана 152. став 2. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ број 3/13) и члана 1. Закључка о изради пречишћеног текста
одлука, („Службени гласник општине Рудо“ број 15/13), Комисија за статутарна
питања, пословник и прописе Скупштине општине Рудо, на сједници одржаној дана
03.12.2013. године, утврдила је Пречишћен текст Одлуке о називу улица, установа и
трга у Рудом ( број:01-023-13/93 од 21.07.1993. године и „Службени гласник општине
Рудо“ број: 1/11 и 1/13), у којима је означен дан ступања на снагу наведене Одлуке.
Број:01-022-120/13
Дана:03.12.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Ракић Раденко с.р.

ОДЛУКА
о називу улица, установа и трга у Рудом
-Пречишћени текстЧлан 1.
Овом одлуком утврђују се називи улица, установа и трга у Рудом-насељу
градског карактера и то:
1. Улица која почиње на источној страни од „Пребидолског потока“, пролази
поред зграде општине и долази до раскршћа заобилазница поред куће Вуковић Гојка,
утврђује се назив:
УЛИЦА“ЂЕНЕРАЛА ДРАГОЉУБА ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА“
2. Улица која почиње од заобилазнице код куће Вуковић Гојка, пресјеца Трг
Слободе, улицу „Краља Петра I Ослободиоца“ и продужава испод зграде П+4 до улице
Милоша Видаковића, утврђује се назив:
УЛИЦА „ВОЖДА КАРАЂОРЂА ПЕТРОВИЋА“
3. Улица која почиње са западне стране од куће Остојић Предрага, пресијеца
улицу „Палих српскух бораца“ и завршава на улици „Краља Петра I Ослободиоца“,
утврђује се назив:
УЛИЦА „МИЛОША ОБИЛИЋА“
4. Улица која почиње са западне стране од куће Клачар Гвозде, пресијеца улицу
“Палих српских бораца“, улицу „Краља Петра I Ослободиоца“, наставља испод зграде
обданишта и продужава до улице Милоша Видаковића, утврђује се назив:
УЛИЦА „ЦАРА ДУШАНА“
5. За улицу, која почиње од спортске дворане, пресијеца ул.Краља Петра I
Ослободиоца, пружа се испод црквене порте, пресијеца ул. Палих српских бораца те
наставља испод православног гробља и завршава се код куће Старовлах Срба, утврђује
се назив:
УЛИЦА „ПРОТЕ СЛАВКА ПОПОВИЋА“
6. Улица која почиње западно од улице „Ђенерала Драгољуба Драже
Михаиловића“ изнад старе поште, наставља кружно кроз Јаковљевиће и иде до улице“
Цара Душана“ и до куће Жилић Милоша, утврђује се назив:
УЛИЦА „МИЛОША ВИДАКОВИЋА“

7. Улица која почиње лијево од улице „Ђенерала Драгољуба Драже
Михајловића“ код старог хотела и иде до куће Павловић Мила, утврђује се назив:
УЛИЦА „ЛИМСКА“
8. За простор, који је са запада оивичен ул. Палих српских бораца, са сјевера ул.
Милоша Обилића, са истока зградом хотела и са југа ул. Вожда Карађорђа Петровића,
утврђује се назив :
„ТРГ СЛОБОДЕ“
9. Улица која се одваја лијево од улице „Ђенерала Драгољуба Драже
Михајловића“ код гараже „Дома здравља“ и иде до зграде Станице јавне безбједности,
утврђује се назив :
УЛИЦА „ПРВИ МАЈ“
10. Улица која се одваја десно од Лимске улице испод куће Ковачевић Марка и
иде испод зграде општине до улице „Први мај“, утврђује се назив :
УЛИЦА „БОСАНСКА“
11. Улица која почиње од улице „Вожда Карађорђа Петровића“ изнад Дома
културе пресијеца улицу „Цара Душана“ и иде до улице „Проте Славка Поповића“ испод
градског гробља, утврђује се назив :
УЛИЦА „ПАЛИХ СРПСКИХ БОРАЦА“
12. Улица која почиње лијево од улице Цара Душана код стамбене
зграде“Аутодијелова“ и наставља до зграде “Електродистрибуције“, утврђује се назив :
УЛИЦА „12 ЈУЛИ“
13. Улица која почиње лијево од улице „Милоша Видаковића“ изнад куће
Топаловић Сима, пресијеца улицу „Вожда Карађорђа Петровића“, улицу Цара Душана,
улицу „Проте Славка Поповића“ и иде до старог резервоара изнад куће Старовлах Петра,
утврђује се назив :
УЛИЦА „КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА“
14. Улица која почиње са раскршћа улица „Ђенерала Драгољуба Драже
Михајловића“ и „Вожда Карађорђа Петровића“ те од куће Остојић Предрага и иде до
улице „Цара Душана“, утврђује се назив :
УЛИЦА „ВИДОВДАНСКА“
15. Улица која се одваја лијево од улице „Вожда Карађорђа Петровића“ и иде
поред Ветеринарске Станице до улице „Цара Душана“, утврђује се назив :
УЛИЦА „СВЕТОСАВСКА“
16. Улица која се одваја десно од улице „Краља Петра I Ослободиоца“ код куће
Пејовић Мила и иде до улице“Крагујевачкa“, утврђује се назив :
УЛИЦА „РОСУЉЕ“
17. За улицу, која почиње од раскрснице ул. Цара Душана и Светосавске и
пружа се поред фудбалског стадиона, до куће Лончаревић Гојка, утврђује се назив:
УЛИЦА“ КРАГУЈЕВАЧКА“

18. Улица која се одваја десно изнад куће Новаковић Рада и иде до
Пребидолског потока, утврђује се назив :
УЛИЦА „ПРЕБИДОЛСКА“
19. Улица која се одвија лијева од улице „Палих српских бораца“ код куће
Мићовић Живка и иде до старе клаоноце, утврђује се назив :
УЛИЦА „ПИЈАЧНИ ПУТ“
20. Горња улица која се одваја десно од „Пијачног пута“ са јужне стране,
утврђује се назив :
УЛИЦА „ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА“
21. Доња улица која се одваја десно од „Пијачног пута“ код куће Стикић
Милосава и иде изнад зграде “Полимка“, утврђује се назив :
УЛИЦА „РОМАНИЈСКА“
22. За улицу, која почиње од ул. Росуље, са десне стране од куће Чанчар Мирка
и иде сјевероисточно поред куће Милана Јојевића, до краја парцеле 172/1, утврђује се
назив:
УЛИЦА „ДОБРОВОЉАЧКА“
23. За улицу, која почиње од ул. „Проте Славка Поповића“, пружа се изнад
православног гробља и излази поред куће Новаковић Богдана на ул. Краља Петра I
Ослободиоца“, утврђује се назив
УЛИЦА „ ДР ЋАЛИЋА“
24. За улицу, која почиње од моста преко Пребидолског потока и продужава
поред погона „Полимка“, изнад бивше станичне зграде, поред стамбене зграде
“Аутодијелови“, са десне стране куће Љубише Брадоњића, све до границе урбаног
подручја, утврђује се назив:
УЛИЦА „ИНДУСТРИЈСКА“
25. За улицу, која почиње од ул. Индустријска, протеже се лијево поред зграде
“Нова Полимка“, савија десно према православним гробљима, прелази гојавски поток и
пружа се до куће Костић Млађа, утврђује се назив:
УЛИЦА „ГОЈАВСКА“
26. За улицу, која се протеже уз западну ивицу парка уз Трг слободе, почиње од
ул. Ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића и излази на ул. Вожда Карађорђа
Петровића, утврђује се назив:
УЛИЦА „СОКОЛОВИЋА“
27. За улицу, која се протеже уз источну ивицу парка, уз Трг слободе, почиње
од ул.Ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића и излази на ул. Вожда Карађорђа
Петровића, утврђује се назив:
УЛИЦА“ БАКАРЕВИЋА“
28. За градски фудбалски стадион у Рудом , утврђује се назив:
ФУДБАЛСКИ СТАДИОН „МИТАР- МИЋО МАНДИЋ“
Дому здравља у Рудом утврђује се назив:
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР. СТОЈАНА И ЉУБИЦА“

Члан 2.
У року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, заједница становања
дужна је обезбједити обељежавање улица и Трга називима и зграде бројевима.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању
имена улица и обиљежавању зграде бројевима („Међуопштински службени гласник
Сарајево“ бр. 30/85).
Члан 4.
Ова одлука ступила је на снагу дана 21.07.1993. године, 21.01.2011. године и
25.01.2013. године.

