СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XV

Број: 8

Рудо, 21 јул 2011.године
Члан 4.

АКТА СКУПШТИНЕ

01
На основу члана 108. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“
број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. и 94. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:8/08-пречишћени текст,9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина
општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
18.07.2011.године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О саставу и начину избора чланова савјета мјесне
заједнице
Члан 1.
Овом одлуком се регулише састав,поступак и
начин избора и разрјешења Савјета мјесне заједнице (у
даљем тексту:Савјет), као органа мјесне заједнице.
Члан 2.
Број чланова Савјета утврђује се на основу
укупног броја регистрованих бирача за ту мјесну зједницу
и износи:
-мјесна заједница Рудо-седам чланова,
-мјесне заједнице Бијело Брдо, Штрпца, Увац,
Мокронози, Миоче, Мрсово, Старо Рудо, Сетихово и
Стргачина - пет чланова,
Чланови Савјета бирају се на период од четири
године.
Члан 3.
Скупштина општине Рудо расписује изборе за
чланове Савјета, најкасније тридесет дана прије истека
мандата.
Одлука о расписивању избора објављује се на
огласној табли општине Рудо, у сједишту мјесних
заједница и локалним електронским медијима, најкасније
30 дана прије одржавања избора.
Средства за спровођење избора чланова Савјета,
обезбјеђују се у буџету општине Рудо.

У Савјет мјесне заједнице предлаже се
најмање1/3 чланова, из реда мање заступљеног пола.
Приједлог састава Савјета треба да одражава
постојећу
националну
и
етничку
структуру
становништва на подручју мјесне заједнице.
Члан 5.
Општинска изборна комисија ће обезбједити
извод из централног бирачког списка за потребе избора
чланова савјета за све мјесне заједнице.
Члан 6.
Чланови Савјета могу бити само грађани који
имају стално мјесто пребивалишта и регистровани су на
бирачком списку за ту мјесну заједницу.
Члан 7.
Чланове Савјета МЗ бирају грађани који имају
пребивалиште на подручју МЗ а који су регистровани за
гласање у тој мјесној заједници.
Право гласа имају и грађани, који нису
евидентирани на бирачком списку а који на основу
идентификационог документа докажу да имају
навршених осамнаест година, на дан избора и да имају
пребивалиште у тој мјесној заједници.
Члан 8.
Избори се врше, непосредно на зборовима
грађана тајним гласањем.
Збор грађана може се одржати и пуноважно
одлучивати, уколико збору присуствује најмање 5%
бирача са подручја за које је сазван збор грађана.
Мјесто и вријеме одржавања збора, одредиће
Општинска изборна комисија и објавиће на огласној
табли општине Рудо, у сједишту мјесних зједница и у
локалним електронским медијима најкасније седам дана
прије одржавања избора.
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Члан 9.

Члан 15.

Изборе за Савјет организује и спроводи
Општинска изборна комисија и бирачки одбори.
Општинска
административна
служба
ће
обезбједити техничку и материјалну помоћ у спровођењу
избора.
Материјалне трошкове за провођење избора
одобрава Начелник општине.

На основу прихваћених листа кандидата,
Општинска изборна комисија израђује јединствену
листу кандидата (гласачки листић).
На гласачки листић уписују се кандидати који
испуњавају услове у складу са чланом 6, 11, 12 и 13.
На гласачком листићу мора бити најмање један
кандидат више од броја чланова Савјета те мјесне
заједнице.
Редослед предложених кандидата на гласачком
листићу одређује се по азбучном реду имена и
презимена кандидата, а уколико су имена и презимена
кандидата иста редослед ће се утврдити према азбучном
реду имена оца.

Члан 10.
Бирачки одбори броје по три члана.
Чланове Бирачких одбора именоваће Општинска
изборна комисија, на начин и по поступку предвиђеном за
именовање бирачких одбора на републичким и локалним
изборима.
Члан 11.
Приједлог-листу кандидата, искључиво у
писменом облику, могу поднијети:
1. Политичке партије или коалиције тих партија,
које дјелују на подручју општине Рудо,
2. Сваки грађанин или група грађана, подржани са
потписима регистрованих бирача
на подручју те мјесне заједнице и то најмање:
-двадесет потписа за мјесне заједнице чији Савјет
броји пет чланова и
-тридесет потписа за мјесне заједнице чији Савјет
броји седам чланова.

Члан 16.
Гласачки листићи су исте величине, боје и
облика и садрже: назив мјесне заједнице за коју се бира
Савјет, датум провођења избора, имена и презимена
предложених кандидата са назнаком имена или назива
предлагача и овјерени су печатом Скупштине општине
Рудо.
Штампање гласачких листића, у складу са
предходним чланом обезбјеђује Општинска изборна
комисија.
Укупан број гласачких листића који се штампа,
одредиће Општинска изборна комисија.
Члан 17.

Члан 12.
Уз приједлог-листу кандидата политичка партија
мора приложити доказ да је регистрована код надлежног
органа и да има подршку-потписе најмање 30 бирача који
имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице и
уписани су у бирачки списак.
Политичка партија која има изабране одборнике у
Скупштини општине, није обавезна подносити доказе и
потписе из предходног става.

Гласањем на гласачком мјесту руководи
предсједник Бирачког одбора.
Гласању присуствује најмање један члан
Општинске изборне комисије.
Предлагачи листа могу пратити ток провођења
избора путем посматрача које ће пријавити код
Општинске изборне комисије приликом предаје листе
кандидата.
Сваки предлагач листе има право на једног
посматрача на гласачком мјесту.

Члан 13.
Члан 18.
Приједлог из члана 11. подноси се Општинској
изборној комисији и садржи:
- презиме и име или назив предлагача,
- списак предложених кандидата са ЈМБ и
потписима којима прихватају
кандатуре,
- потписе овлаштеног предлагача,
Листа кандидата из предходног става садржи
најмање 1, а највише једног кандидата више од броја
чланова Савјета.
Образац приједлога утврђује Општинска изборна
комисија.
Члан 14.

Гласачу се уручује гласачки листић, након што
је на основу важећег идентификационог документа
(лична карта,пасош,возачка дозвола и сл.) утврђен
његов идентитет и бирачко право.
Гласање се врши заокруживањем редног броја
испред имена и презимена кандидата.
Исправно гласање и важећи гласачки листић је
и онај на коме се јасно види намјера гласања (плус „+“,
икс „X“, квачица „ “, цртица „-“, квадрат „ “, звјездица
„ “ и слично)
Гласачки листић је важећи ако је заокружен,
или другачије обиљежен, најмање 1, а највише онолико
кандидата колико броји Савјет.

Листа кандидата се подноси општинској изборној
комисији најкасније 15 дана прије дана одржавања
избора.
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Члан 19.

Члан 24.

Резултати гласања утврђују се одмах по
завршетку гласања на гласачком мјесту, о чему се
сачињава записник, чији се један примјерак истиче на
гласачком мјесту.
Записник треба да садржи: мјесто, датум и
вријеме одржавања избора, број гласача, број штампаних,
употребљених, неупотребљених, неважећих и важећих
листића, резултат гласања и друге чињенице које су се
дешавале у току провођења избора, а могу бити од значаја
за регуларност резултата избора.
Записник потписују чланови Бирачког одбора.

Конститутивну сједницу Савјета заказује
најстарији изабрани члан, односно Општинска изборна
комисија.
Рок за одржавање конститутивне сједнице је 10
дана од дана потврђивања избора.
Предсједника Савјета и замјеника предсједника,
на конститутивној сједници, бира Савјет већином
гласова од укупног броја чланова.

Члан 20.
Предлагач листе или бирач који сматра да је
његово право повређено могу уложити приговор
Општинској изборној комисији у току избора а најкасније
у року од 24 сата од завршетка избора.
Општинска изборна комисија је дужна одлучити
по приговору одмах а најкасније у року од 48 сати од
подношења приговора.
Уколико лица из става 1.овог члана нису
задовољна одлуком Општинске изборне комисије по
њиховом приговору, могу уложити жалбу Скупштини
општине Рудо у року од три дана од пријема првостепене
одлуке.
Члан 21.
Након завршених избора у свим мјесним
заједницама Општинска изборна комисија сачињава
извјештај о провођењу избора и листу о резултатима
гласања, које заједно са евентуалним жалбама доставља
Скупштини општине на разматрање са приједлогом за
потврђивање или понављање избора.
Члан 22.
На основу резултата гласања Скупштина
општине својим актом потврђује изборе у мјесним
заједницама и именује чланове Савјета.
Уколико Скупштина општине на приједлог
Општинске изборне комисије или на основу достављених
примједби предлагача листи, не потврди резултате избора
у некој од мјесних заједница, спровешће се нови круг
избора у тој мјесној заједници.

Члан 25.
Мандат члана Савјета престаје:
-истеком периода на који је изабран,
-оставком,
-пресељењем са подручја мјесне заједнице,
-опозивом,
-упућивањем на издржавање казне затвора дуже
од шест мјесеци,
-ако је правоснажном судском одлуком лишен
пословне способности.
Мандат престаје даном наступања неког од
наведених разлога.
Општинска изборна комисија доноси одлуку о
престанку мандата у року који неможе бити дужи од 15
дана од дана када су наступили разлози за престанак
мандата, односно од сазнања о разлогу за престанак
мандата.
Члан 26.
Иницијативу за опозив члана Савјета могу
покренути предлагачи листи из члана 11. ове одлуке,
Савјет мјесне заједнице и одборник Скупштине
општине о којој одлучује Скупштина општине.
Након усвојене иницијативе о опозиву се
изјашњава збор грађана мјесне заједнице на начин и по
поступку предвиђеном за провођење избора.
Члан 27.
Скупштина општине може разрјешити
предсједника и чланове Савјета и прије истека мандата
у слиједећим случајевима:
-неизвршавање послова из надлежности мјесне
заједнице, и
-уочених неправилности у раду и не усвајање
извјештаја о раду Савјета мјесне заједнице.

Члан 23.
Члан 28.
За чланове Савјета су изабрани кандидати са
листе, редоследом према броју добијених гласова.
Уколико је више кандидата добило исти број
гласова за члана Савјета изабран је кандидат :
-који је припадник мање заступљеног пола
-који је припадник мање заступљне националне
или етничке групе,
-који има мањи редни број на гласачком листићу.

Ако предсједнику или члану Савјета престане
мандат прије истека периода на који је изабран, за члана
Савјета именује се наредни кандидат са коначне листе
из члана 21 ове Одлуке.
Уколико на листи нема довољно кандидата за
замјену члана Савјета, Скупштина општине може
поставити и друга лица која ће обављати послове из
надлежности Савјета, до организовања допунских,
односно превремених избора.
Допунски, односно превремени избори ће се
провести у року од 120 дана од дана престанка мандата.
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Члан 29.

Члан 3.

Уколико овом Одлуком нису обухваћене одређене
процесне радње за избор чланова Савјета, аналогно се
примењују одредбе изборних прописа и
Статута
општине.
Члан 30.

Сви чланови домаћинства лица из члана 1. ове
одлуке ће новоизграђене објекте третирати као објекте
из 1991.године, у смислу остваривања права на
повратак, а у вези са правима из Анекса VII општег
оквирног споразума за мир у БиХ.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о случајевима разрешења предсједника и
чланова Савјета прије истека мандата („Службени гласник
општине Рудо“ број 5/08).

Члан 4.

Члан 31.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-154/11
Датум:18.07.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц.с.р.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-022-152/11
Датум:18.07.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав дипл.ецц.с.р.

02
На основу члана 34.Стаута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“
број:8/08пречишћени текст,9/08, 2/09 и 1/11 ), а у складу са чланом
43. став 2. Упутства о начину и процедурама одабира
корисника пројеката повратка и реконструкције
стамбених објеката („Службени гласник Босне и
Херцеговине“ број:48/06), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 18.07.2011.године, д о н и ј е л а
је
ОДЛУКУ
о релокацији осам стамбеих објеката унутар
територије општине Рудо
Члан 1.
Овом одлуком одбрава се релокација мјеста
изградње осам (8) стамбених објеката унутар теритирије
општине Рудо за следећа лица:
1. Тодоровић / Тодор / Анђелко
2. Танасковић / Лазар / Млађен
3. Тодоровић / Јово / Мира
4. Драгичевић / Драго / Милан
5. Тодоровић / Радисав / Радојко
6. Петковић / Милорад / Десимир
7. Мијушковић / Глигор / Миленко
8. Драгичевић / Драшко / Душан

03
На основу члана 34.статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“бр.8/08-Пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и у складу са чланом
107.Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ 8/08-пречишћени текст),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
18.07.2011.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ослобађану од плаћања накнада
Члан 1.
Ослобађају се породице избјеглих и интерно
расељених лица од плаћања накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта и накнаде за природне
погодности и погодности изграђене инфраструктуре
(једнократна рента) прописане Одлуком о грађевинском
земљишту број: 01-023-67/07 од 28.09.2007. године.
Члан 2.
Од плаћања накнада из члана 1. ове одлуке
породице избјеглих и интерно расељених лица се
ослобађају само приликом прве градње објеката у сврху
трајног регулисања свог стамбеног питања.
Ово ослобађање односи се на све чланове
породица избјеглица и интерно расељених лица који су
ту породицу чинили у моменту стицања тог статуса и
може се искористити само једном од стране сваке те
породице.
Члан 3.

Члан 2.
Релокација мјеста изградње стамбених објеката, у
којима су лица из члана 1. ове одлуке живила до
1991.године, извршиће се на обезбјеђене плацеве на
подрују града Рудог.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-151/11.
Датум:18.07.2011.год.

„Службени гласник општине Рудо“

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав дипл.ецц.с.р.
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Члан 2.

04
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“,број 75/04), и
члана 13. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
предузећа Информативни центар Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број4/11), Скупштина општине
Рудо у функцији Скупштине Јавног предузећа
Информативни центар Рудо, на сједници одржаној дана
18.07.2011. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О измјени и допуни Статута Јавног предузећа
Информативни центар Рудо
Члан 1.
У члану 6. Статута ЈП „Информативни центар“
Рудо број:01-641-37/11 од 29.04.2011.године став 1.
Алинеја 15. мијења се и гласи:
„61.10 – дјелатности жичане комуникације“.
У истом члану, став 1. Иза алинеје 15. додају се
алинеје 16.,17. и 18. које гласе:
„61.20–Дјелатности бежичне комуникације,
61.30–Дјелатности сателитске телекомуникације,
61.90–Остале телекомуникационе услуге“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-153/11
Датум:18.07.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав дипл.ецц.с.р.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број: 01-40-161/11.
Датум:18.07.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав дипл.ецц.с.р.

06
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о снадбјевености и
квалитету воде за пиће на територији општине Рудо, на
сједници одржаној дана 18.07.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвјању Информације о снадбјевености и
квалитету воде за пиће на територији општине Рудо
Члан 1.
Усваја се Информација о снадбјевености и
квалитету воде за пиће на територији општине Рудо.
Задужује се санитарни инспектор да изврши
контролу воде са водовода који користе школе или веће
групе грађана на подручју општине Рудо, а код
водовода Мокронози-Увац да се утврди ко газдује
истим.
У наредном периоду убрзано ријешити захтјев
групе грађана из Миоча у вези проблема
водоснадбијевања.
Члан 2.

05
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени текст), након разматрања Плана
капиталних инвестиција за 2011.годину, на сједници
одржаној дана 18.07.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
Члан 1.
Задужује се Комисија за планирање развоја
локалне заједнице да, приликом израде приједлога
капиталних инвестиција у наредном периоду, укупна
средства за капиталне инвестиције прво подијеле по
мјесним заједницама сразмјерно броју становника и да
изврши дораду Пословника о раду Комисије како би исти
био што прецизнији у вези начина бодовања и састављања
ранг листекапиталних пројеката.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број: 01-37-157/11.
Датум:18.07.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав дипл.ецц.с.р.

07
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о раду ветеринарске службе
на територији општине Рудо, на сједници одржаној дана
18.07.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
О враћању Информације о раду ветеринарске
службе на територији општине Рудо
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Члан 1.

09

Враћа се на дораду Информација о раду
ветеринарске службе на територији општине Рудо и то
тако што ће се од Ветеринарске станице Рудо тражити да
доставе информацију о ветеринарској служби и
ветеринарској заштити а да Одјељење за привреду и
финансије
уради
информацију
о
ветеринарској
инспекцији у којима ће се детаљно обрадити проблем
ветеринарске заштите и ветеринарске инспекције и дати
приједлог за превазилажење садашњег стања у овој
области.
Наведене информације припремити и доставити
Скупштини општине Рудо за следећу редовну сједницу.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број: 01-335-160/11.
Датум:18.07.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав дипл.ецц.с.р.

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о техничко-материјалном
стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и
против-пожарне заштите на територији општине Рудо,
на сједници одржаној дана 18.07.2011.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
о усвјању Информације о техничко-материјалном
стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и
против-пожарне заштите на општини Рудо
Члан 1.
Усваја
се
Информација
о
техничкоматеријалном стању и опремљености Ватрогасног
друштва Рудо и против-пожарне заштите на територији
општине Рудо.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.

08
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени
текст),
разматрајући
Информацију о заштити животне средине, стању зелених
површина, паркова и депонија за смеће, на сједници
одржаној дана 18.07.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвјању Информације о заштити животне средине,
стању зелених површина, паркова и депонија за смеће
Члан 1.
Усваја се Информација о заштити животне
средине, стању зелених површина, паркова и депонија за
смеће.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број: 01-37-159/11.
Датум:18.07.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав дипл.ецц.с.р.

Број: 01-37-158/11.
Датум:18.07.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав дипл.ецц.с.р.

10
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о стању у области спорта,
физичке културе и опште културно просвјетне
дјелатности,
на
сједници
одржаној
дана
18.07.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвјању Информације о стању у области спорта,
физичке културе и опште културно просвјетне
дјелатности
Члан 1.
Усваја се Информација о стању у области
спорта, физичке културе и опште културно просвјетне
дјелатности.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број: 01-66-156/11.
Датум:18.07.2011.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, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени
текст),
разматрајући
Информацију о стању у области пољопривреде на
територији општине Рудо, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 18.07.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвјању Информације о стању у области
пољопривреде на територији општине Рудо
Члан 1.
Усваја се Информација о стању у области
пољопривреде на територији општине Рудо.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број: 01-33-155/11.
Датум:18.07.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав дипл.ецц.с.р.

САДРЖАЈ
01-Одлука осаставу и начину избора чланова савјета
мјесне заједнице;
02-Одлука о релокацији осам стамбеих објеката унутар
територије општине Рудо;
03-Одлука о ослобађану од плаћања накнада;
04-Одлука о измјени и допуни Статута Јавног
предузећа Информативни центар Рудо;
05- Закључак (о начину израде приједлога капиталних
инвестиција);
06-Закључак о о усвјању Информације о
снадбјевености и квалитету воде за пиће на територији
општине Рудо;
07-Закључак о враћању Информације о раду
ветеринарске службе на територији општине Рудо ;
08-Закључак о усвјању Информације о заштити
животне средине, стању зелених површина, паркова и
депонија за смеће;
09- Закључак о усвјању Информације о техничкоматеријалном стању и опремљености Ватрогасног
друштва Рудо и против-пожарне заштите на територији
општине Рудо;
10-Закључак о о усвјању Информације о стању у
области спорта, физичке културе и опште културно
просвјетне дјелатности;
11-Закључак о о усвјању Информације о стању у
области пољопривреде на територији општине Рудо;
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