СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XV

Број: 9

Рудо, 7 септембар 2011.године

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
01................................................................................
На основу члана 34.Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11), на приједлог Комисије за
планирање развоја локалне заједнице Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној 05.09. 2011. године, д о н и ј е
ла је
О Д Л У К У
о усвајању Плана капиталних инвестиција за
2011.годину
Члан 1.
Усваја се План капиталних инвестиција на
подручју општине Рудо за 2011.годину које износе
849.260,00 КМ (планирана средства за 2011.годину у
износу од 608.640 КМ и средства из суфицита 2010.године
у износу од 240.620 КМ) а чине га следеће инвестиције:
1.Дом здравља Рудо.............................................120.000 КМ
2.Изградња зелене пијаце......................................25.250 КМ
3.Набавка службеног аутомобила.........................40.000 КМ
4.Додатни радови на уређењу улица у Рудом.....21.000 КМ
5.Завршетак водовода у Рудом.............................36.500 КМ
6.Изградња моста Ступчаник................................10.000 КМ
7.Опремање свечане сале у Дому културе Рудо....5.000 КМ
8.Реконструкција Крагујевачке улице у Рудом.170.000 КМ
9.Набавка учила за наставу у саобраћајној
струци..................................................................19.700 КМ
10.Изградња паркинга и завршетак асфалтирања
улице 12 јули у Рудом......................................17.000 КМ
11.Реконструкција партизанског гробља и
адаптација натписа на мермерним плочама....4.000 КМ
12.Асфалтирање локалних путева на територији
МЗ Штрпци..1.100 м. (Околишта-Томићи300 м, Штрпца-Газдићи 400 м, ОколиштаЋ.Никола 200 м, Зминица-Бријег 200 м)......100.000 КМ
13.Асфалтирање дионице пута Рудо-Ресићи –
Николићи .700 м...............................................60.000 КМ
14.Асфалтирање прикључних путева у МЗ
Мокронози 800 м (Миоче-Марићи 300 м,
Капела-Бојати 150 М, наставак за Орашће
200 м, Липа-Вал 150 м).....................................60.000 КМ

15.Заштита животне средине (канализација у
Гојави)............................................................12.000 КМ
16.Асфалтирање путева у МЗ Мрсово 150 м
(Гробље 50 м, према Гаочићима (успон)
70 м и поток према лугарници 30 м)...........13.000 КМ
17.Опремање свлачионица у објекту на
Росуљама........................................................13.000 КМ
18.Завршетак уличне расвјете на Г.Увцу..........27.000 КМ
19.Асфалтирање пута Устибар
(Станковићи) 250 м........................................21.000 КМ
20.Изградња паркинг окретнице на крају
Романијске улице............................................5.000 КМ
21.Асфалтирање школског игралишта ОШ
Бошко Буха у Будимлији и израда расвјете
игралишта и 550 м поред главног пута).......19.500 КМ
22.Учешће општине у пројектима, изради
пројектне документације,трошкови
надзора и непредвиђени трошкови.............50.310 КМ
УКУПНО:

849.260 КМ

Члан 2.
Уколико по пројектима наведеним у члану 1.
ове одлуке буде остало нераспоређених средстава иста
ће се утрошити на следеће рангиране пројекте са Ранг
листе пројеката који је усвојила Комисија за планирање
развоја локалне заједнице.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Број: 01-022-162/11.
Датум: 05.09.2011.год.

„Службени гласник општине Рудо“

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц, с.р.
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02................................................................................................
На основу члана 18 Закона о систему јавних
служби
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,број:68/07), и члана 34. Статута општине Рудопречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“
бр.8/08, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 05.09.2011.године, донијела је

Узимајући у обзир напријед наведено, као и
чињеницу да је именовање директора неопходно
извршити у што краћем року, Скупштина општине Рудо
је, на приједлог Комисије за избор и именовања,
одлучила да се распише поновни јавни конкурс за
избор и именовање директора у Дому здравља „Др
Стојана и Љубица“ Рудо.

ОДЛУКУ
o расписивању поновног јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и
Љубица“ Рудо

Број: 01-022-165/11.
Датум: 05.09.2011.год.

Члан 1.
Расписује се поновни јавни конкурс за избор и
именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и
Љубица“ Рудо,
Члан 2.
Комисија за избор ће расписати јавни конкурс и
извршити поступак избора, укључујући преглед
приспјелих пријава и предлагање кандидата.

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

03.............................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
05.09.2011.године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји неисправног путничког моторног возила
Члан 1.

Члан 3.
Јавни конкурс објавиће се у „Службеном
гласнику Републике Српске “ , дневном листу „Фокус“и
Телевизији Рудо.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ".
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рудо је Одлуком број 01022-78/10 од 31.05.2010.године расписала конкурс за
избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и
Љубица“ Рудо. Након спроведеног поступка од стране
Комисије за избор, Скупштина општине Рудо је дана
04.11.2010.године донијела закључак о неприхватању
приједлога Комисије за избор, а на сједници одржаној
06.12.2010.године поништила је наведени конкурс и
расписала поновни јавни конкурс. На сједници одржаној
28.01.2011.године, Скупштина општине Рудо је
поништила своју Одлуку о поништењу јавног конкурса и
Одлуку о расписивању поновног јавног конкурса. Код
Окружног суда у Источном Сарајеву у току су управни
спорови којима је тражено поништење ових одлука.
Послове директора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо
обавља в.д.директора Др Томислав Кусмук који је својим
дописом број 02-422/11 од 15.07.2011.године тражио да се
у што краћем року именује директор ЈЗУ ДЗ „Др Стојана
и Љубица“ Рудо.
Обзиром да је поништена Одлука о расписивању
поновног јавног конкурса то се по истом не може вршити
именовање директора, а како су још увијек на снази
закључци Скупштине општине Рудо о неприхватању
приједлога за именовање по првом расписаном конкурсу
то се ни по првом конкурсу не може вршити именовање
директора.

Одобрава се продаја неисправног путничког
моторног возила марке Фиат: МАРЕА, боја: металик
сива, број шасије: ZFA18500000235506, број мотора:
0011600, година производње: 1998, запремина мотора:
1581 cm3 – бензин.
Члан 2.
Продаја возила из члана 1. ове Одлуке
извршиће се путем лицитације са почетном цијеном у
износу од 1.500,00 КМ.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке
Начелник општине.
Члан 4.

задужује

се

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-164/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

04.............................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,
бр.8/08
пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана 05.09.2011.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о извршењу правоснажне пресуде Окружног суда у
Источном Сарајеву,
број:14 0 У 001044 10 У

„Службени гласник општине Рудо“
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Члан 1.
Извршава се правоснажна пресуда Окружног суда
у Источном Сарајеву, број:14 0 У 001044 10 У, од
19.07.2011. године, којом је поништено Рјешење
Скупштине општине Рудо број:01-018-232/10 од
30.12.2010.године, тако што Симић Ђорђе наставља да
врши функцију вршиоца дужности
старјешине
Територијалне ватрогасне једиинице Рудо.
Члан 2.
Симић Ђорђе вршилац дужности старјешине
Територијалне ватрогасне једиинице
Рудо, права и
обавезе из радног односа од његовог разрјешења и даље,
остварује у складу са Одлуком Скупштине општине Рудо
о именовању в.д. старјешине Ватрогасног друштва Рудо
број: 01-022-89/09 од 11.05.2009.године.
Члан 3.
Симић Драгану, који је након разрјешења Симића
Ђорђа, иманован на функцију вршиоца дужности
старјешине Територијалне ватрогасне једиинице Рудо,
престаје функција вршиоца дужности старјешине
Територијалне ватрогасне једиинице Рудо.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-187/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

05................................................................................................
На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08 и 2/09), Скупштина општине Рудо на својој
сједници одржаној дана 05.09.2011.године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању Координационог тима за израду
Стратегије одрживог развоја општине Рудо за период
2012 до 2017.године
Члан 1.
У Координациони тим за израду Стратегије
одрживог развоја општине Рудо за период 2012 до
2017.године именују се:
1. Чолаковић Милко -начелник општине,
2. Милинковић Добрисав-предсједник Скупштине
3. Ћировић Витомир -замјеник начелника
4. Ђуровић Зоран
-секретар Скупштине
5. Стикић Драган
-начелник одјељења за
друштвене дјелатности
6. Фуртула Вера
-координатор за
привреду и финансије
7. Јовановић Драгана -референт за приватно

8.
9.
10.
11.
12.
13.

предузетништво и пољоприв.
Мијушковић Мирко -начелник Комуналне полиције
Рађен Богдан
-референт за друш. дјелатности
Пријовић Нинослав -Општинска развојна агенција
Представник удружења „Малина“ Рудо,
Представник удружења привредника
Шеро Енвер
-представник повратника
Члан 2.

Задаци Координационог тима за израду
Стратегије одрживог развоја општине Рудо за период
2012 до 2017.године су израда нацрта Стратегије
одрживог развоја општине Рудо за период 2012 до
2017.године, обављање јавне расправе о урађеном
нацрту и израда коначног приједлога Стратегије
одрживог развоја општине Рудо за период 2012 до
2017.године и достављање истог Скупштини општине
Рудо на усвајање.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-170/11.
Датум: 05.09.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц, с.р.
06.............................................................................................
На основу члана 348. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“
бр.124/08, 3/09, 92/09 и 58/09), члана 16. Закона о
грађевинском
земљишту
(„Службени
гласник
Републике Српске“ бр.112/06) и члана 34. Статута
општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“бр.8/08-пречишћен текст, 9/08, 9/02 и 2/11),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
05.09.2011.године, доноси
Р

Ј

Е

Ш

Е

Њ

Е

I.
Одобрава се закључење уговора о
купопродаји неизграђеног осталог
грађевинског
земљишта по основу непосредне погодбе, између
општине Рудо, као продавца, са једне стране и
Марјановић Милића из Штрбаца, као купца, са друге
стране.
-Општина
Рудо,
ради
комплетирања
грађевинске парцеле, продаје Марјановић Милићу дио
парцеле означене као к.ч.бр.478/1 у површини 41 м2,
уписаној у листу непокретности број 494 КО Штрпца.
II. Купопродајна цијена ће се одредити према
тржишној цијени неизграђеног осталог грађевинског
земљишта на подручју општине Рудо.
III. Овлашћује се начелник општине Рудо да,
након цијепања парцеле, у име општине Рудо закључи
уговор о купопродаји некретнине из тачке I овог
решења а све након прибављеног мишљења од
Правобранилаштва Републике Српске – сједиште
замјеника у Фочи.

„Службени гласник општине Рудо“
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IV. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-477-163/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

07................................................................................................
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07)
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
05.09.2011. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВД СТАРЈЕШИНЕ ЈУ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ РУДО
Члан 1.
СИМИЋ ЂОРЂЕ, разрјешава се дужности ВД
старјешине ЈУ Територијалне ватрогасне јединице Рудо .

08..............................................................................
...............
На основу члана 18. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“
бр.68/07), члана 41.Закона о заштити од пожарапречишћени текст („Службени гласник Републике
Српске“ бр.6/09), члана 4. и 6. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник РС“, бр.41/03) 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 05.09.2011.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ СТАРЈЕШИНЕ ЈУ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
РУДО
Члан 1.
СИМИЋ ЂОРЂЕ из Рудог, именује се за
старјешину Територијалне ватрогасне јединице Рудо, на
мандатни период од четири године.
Члан 2.

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:

О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022186/10 од 06.12.2010.године расписан је конкурс за избор
и именовање старјешине Територијалне ватрогасне
јединице Рудо, а Рјешењем бр.01-18-233/10 од
30.12.2010.године Симић Драган је именован за вршиоца
дужности старјешине ЈУ Територијалне ватрогасне
јединице Рудо на период до два мјесеца, односно до
окончања процедуре по јавном конкурсу за именовање
директора.
Обзиром да је спроведена процедура по конкурсу
и да је Скупштина општине Рудо извршила именовање
старјешине Територијалне ватрогасне јединице Рудо то су
се стекли услови за разрјешење вршиоца дужности
старјешине Територијалне ватрогасне јединице Рудо.
Скупштина општине Рудо је, имајући у виду
напред наведено, у складу са чланом 18. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“
бр.68/07) и чланом 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и
2/09) одлучила као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Против овог рјешења може се
покренути управни спор код надлежног окружног суда
Источно Сарајево у року од 30 дана од дана достављања.
Број: 01-018-168/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01022-186/10 од 06.12.2010.године Скупштина општине је
расписала конкурс за избор и именовање старјешине
Територијалне ватрогасне јединице Рудо.
Комисија за избор је спровела поступак по
јавном конкурсу у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03) и
Скупштини општине доставила Записник са састанка
Комисије за избор са ранг листом кандидата.
На достављеној раг листи прворангирани
кандидат је Симић Ђорђе.
Приједлог Комисије за избор је у складу са
чланом 44. и 149. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08пречишћени текст) разматрала Комисија за избор и
именовања и дала примједбу на проведени поступак
Комисије за избор у погледу правилности бодовања по
критеријуму „тренутна запосленост“ јер је кандидат
Симић Ђорђе бодован са два бода по том основу а
кандидат Симић Драган са 0 бодова. По мишљењу
Комисије за избор и именовање кандидат Симић Ђорђе
у моменту рангирања а по правоснажној пресуди
Окружног суда број: 14 0 У 001044 10 У био је фактички
запослено лице а поготову после одлуке Скупштине
општине Рудо број:01-022-163/11 од 05.09.2011.године о
извршењу наведене пресуде. Комисија за избор и
именовање је предложила да се ранг листа врати
Комисији за избор на поновно бодовање.
Скупштина општине Рудо није усвојила
приједлог Комисије за избор и именовање па сe на
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приједлог одборника Церовић Дејана изјаснила по
приједлогу Комисије за избор и именовала за старјешину
ЈУ Територијалне ватрогасне јединице Симић Ђорђа из
Рудог.
ПРАВНА ПОУКА:Против овог рјешења може се
покренути управни спор код надлежног окружног суда
Источно Сарајево у року од 30 дана од дана достављања.
Број: 01-018-169/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

09................................................................................................
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07)
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
05.09.2011. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ ДЗ „ДР СТОЈАНА И ЉУБИЦА“ РУДО
Члан 1.
Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо Радичевић
Борко, Симић Жељко, Соковић Милорад, Пријовић
Рафаило и Маринковић Татјана.

Скупштина општине Рудо је, имајући у виду
напред наведено, у складу са чланом 18. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ бр.68/07) и чланом 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09) на приједлог Комисије за
избор и именовања, одлучила као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Против овог рјешења може се
покренути управни спор код надлежног окружног суда
Источно Сарајево у року од 30 дана од дана
достављања.
Број: 01-018-167/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

10.............................................................................................
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“
бр.68/07), члана 4. и 6. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник РС“, бр.41/03) 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 05.09.2011.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈЗУ ДЗ „ДР СТОЈАНА И ЉУБИЦА“
РУДО

Члан 2.
Члан 1.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рудо је Рјешењем бр.01-03200/09 од 29.09.2009. године именовала за чланове
Управног одбора ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо
Радичевић Борка, Симић Жељка, Соковић Милорада,
Пријовић Рафаила и Маринковић Татјану.
Новим статутом ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“
Рудо предвиђено је да чланови Управног одбора имају
вишу или високу стручну спрему. Обзиром да садашњи
чланови немају одговарајућу стручну спрему то је било
неопходно исте разријешити и именовати нове.
Скупштина општине Рудо је Одлуком број: 01022-105/11 од 26.05.2011. године, због непосједовања
стручне спреме коју за чланове управног одбора предвиђа
закон и општи акти ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо,
расписала конкурс за избор чланова Управног одбора ЈЗУ
ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо.
Обзиром да је спроведена процедура по
конкурсу и да је Скупштина општине Рудо извршила
именовање нових чланова Управног одбора ЈЗУ ДЗ“Др
Стојана и Љубица“ Рудо, то су се стекли услови за
разрјешење старих чланова Управног одбора ЈЗУ ДЗ“Др
Стојана и Љубица“ Рудо.

За чланове Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др
Стојана и Љубица“ Рудо, на мандатни период од четири
године, именују се:
1. Голубовић Горица
2. Кузмановић Ивана
3. Новаковић Дејан
4. Никитовић Радиша
5. Перишић Лазар
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01022-105/11 од 26.05.2011.године Скупштина општине је
расписала конкурс за избор и именовање чланова
Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо.
Комисија за избор је спровела поступак по
јавном конкурсу у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03) и
Скупштини општине доставила Записник са састанка
Комисије за избор са ранг листом кандидата.
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На достављеној ранг листи најбоље рангирани
кандидати су: Голубовић Горица, Кузмановић Горица,
Новаковић Дејан, Никитовић Радиша и Перишић Лазар.
Приједлог Комисије за избор разматрала је
Комисија за избор и именовања, па како није имала
примједби на проведени поступак то је у складу са чланом
44. и 149. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени
текст) предложила Скупштини да именује предложене
кандидате.
Обзиром да је спроведена процедура по конкурсу
и да су испуњени услови за именовање предложених
кандидата за чланове Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др
Стојана и Љубица“ Рудо како то предвиђа Закон о
министарским, владиним и другим именовањима, Закон о
систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ бр.68/07) и Пословник Скупштине општине Рудо,
то је Скупштина у складу са чланом 18. Закона о систему
јавних служби и чланом 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08 и 2/09) одлучила као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Против овог рјешења може се
покренути управни спор код надлежног окружног суда
Источно Сарајево у року од 30 дана од дана достављања.
Број: 01-018-166/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

11................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 05.09.2011.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ
“МРСОВО“

12.............................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина
општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 1.
Даје се сагласност за давање у закуп слободних
капацитета у школском објекту у Стргачини предузећу
„Грађење“ А.Д. Источно Сарајево.
Члан 2.
Задужује се Начелник општине да са
предузећем „Грађење“ А.Д. Источно Сарајево закључи
уговор о закупу којим ће дефинисати цјелокупан однос
закупа.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-013-172/11.
Датум: 05.09.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц, с.р
13.............................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина
општине Рудо, разматрајући Информацију о упису
ученика у школској 2011/2012.години, на сједници
одржаној дана 05.09.2011.године, донијела је

Члан 1.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ
УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012 ГОДИНЕ

Даје се позитивно мишљење – сагласност
Скупштине општине Рудо за утврђивање Јавног интереса
за узградњу МХЕ „Мрсово“ на ријеци Лим.

Члан 1.
Усваја се Информација о о упису ученика у
школској 2011/2012.години.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-312-171/11.
Датум: 05.09.2011.год.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

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

Број: 01-61-168/11.
Датум: 05.09.2011.год.
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Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц, с.р
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14................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина општине
Рудо, разматрајући Извјештај о раду градске зелене пијаце
и сточне пијаце и промету пољопривредних производа и
стоке на подручју општине Рудо, на сједници одржаној
дана 05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ
ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

16.............................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина
општине
Рудо,
разматрајући
Информацију
о
материјалном положају пензионера и бивших радника
предузећа која су отишла у стечај и радника
проглашених технолошким вишком, на сједници
одржаној дана 05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
МАТЕРИЈАЛНОМ ПОЛОЖАЈУ ПЕНЗИОНЕРА

Члан 1.
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду градске зелене пијаце
и сточне пијаце и промету пољопривредних производа и
стоке на подручју општине Рудо.
Члан 2.

Усваја се Информација о материјалном
положају пензионера и бивших радника предузећа која
су отишла у стечај и радника проглашених
технолошким вишком.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Број: 01-370-184/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

15................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина општине
Рудо, разматрајући Извјештај
о снадбјевености
ел.енергијом и стању ел.мреже на подручју општине Рудо,
на сједници одржаној дана 05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О СНАДБЈЕВЕНОСТИ
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Број: 01-013-185/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

17.............................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина
општине Рудо, разматрајући Извјештај о постигнутим
резултатима спортиста општине Рудо и утрошку
средстава на 47 МОСИ, на сједници одржаној дана
05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСТИГНУТИМ
РЕЗУЛТАТИМА СПОРТИСТА НА 47. МОСИ

Члан 1.
Усваја се Извјештај о снадбјевености
електричном енергијом и стању електро мреже на
подручју општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-370-183/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

Члан 1.
Усваја се Извјештај о постигнутим резултатима
спортиста општине Рудо и утрошку средстава на 47
МОСИ .
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-66-182/11.
Датум: 05.09.2011.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц, с.р
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18................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина општине
Рудо, разматрајући Извјештај о извршењу буџета за
период 01.01.-30.06.2011.године, на сједници одржаној
дана 05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
01.01.-30.06.2011.ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу буџета за период
01.01.-30.06.2011.године.
Обавезује се извршилац буџета да изврши
обрачун обавеза према буџету општине од стране МХЕ
Сућеска 1 по основу коришћења природних ресурса у
сврху производње ел.енергије и да покрене активности на
наплати евентуалних дуговања.
Обавезује се Начелник општине и Комисија за
давање приједлога за исплату једнократних помоћи
грађанима који су претрпили штету од елементарних
непогода да у што краћем року изврше реализацију
помоћи домаћинствима која су претрпила штету на
стадима оваца приликом њиховог тјерања на испашу у
Сјеницу.
Члан 2.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-013-181/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

20............................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина
општине
Рудо,
разматрајући
Извјештај
о
шестомјесечном пословању ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и
Љубица“ Рудо,
на
сједници одржаној
дана
05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА
ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ
ЈЗУ ДЗ „ДР СТОЈАНА И ЉУБИЦА“ РУДО
Члан 1.
Усваја се Извјештај о шестомјесечном
пословању ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо .
Члан 2.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Број: 01-401-173/11.
Датум: 05.09.2011.год.

Број: 01-50-180/11.
Датум: 05.09.2011.год.

19................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина општине
Рудо, разматрајући Извјештај о шестомјесечном
пословању Општинске борачке организације Рудо, на
сједници одржаној дана 05.09.2011.године, донијела је

21.............................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина
општине
Рудо,
разматрајући
Извјештај
о
шестомјесечном пословању ЈП Информативни центар
Рудо, на сједници одржаној дана 05.09.2011.године,
донијела је

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

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ
ПОСЛОВАЊУ ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ РУДО

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

ЗАКЉУЧАК
О НЕУСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА
ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ
ЈП ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР РУДО

Члан 1.
Члан 1.
Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању
Општинске борачке организације Рудо .

Не усваја се Извјештај о шестомјесечном
пословању ЈП Информативни центар Рудо.
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Члан 2.

Члан 2.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Број: 01-641-179/11.
Датум: 05.09.2011.год.

Број: 01-29-178/11.
Датум: 05.09.2011.год.

22................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина општине
Рудо, разматрајући Извјештај о шестомјесечном
пословању ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо, на
сједници одржаној дана 05.09.2011.године, донијела је

24.............................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина
општине
Рудо,
разматрајући
Извјештај
о
шестомјесечном пословању Општинске развојне
агенције
Рудо,
на
сједници
одржаној
дана
05.09.2011.године, донијела је

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

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ
ПОСЛОВАЊУ ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ПРОСВЈЕТА“ РУДО

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

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА
ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ РУДО

Члан 1.
Члан 1.
Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању
ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо.

Усваја се Извјештај о шестомјесечном
пословању Општинске развојне агенције Рудо.

Члан 2.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-62-174/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

23................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина општине
Рудо, разматрајући Извјештај о шестомјесечном
пословању ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо,
на сједници одржаној дана 05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ
ПОСЛОВАЊУ ЈУ ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА
ЈЕДИНИЦА РУДО
Члан 1.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-018-177/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

25.............................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина
општине
Рудо,
разматрајући
Извјештај
о
шестомјесечном пословању Установе за управљање
спортским објектима „Рудоспорт“ Рудо, на сједници
одржаној дана 05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА
ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ
УСТАНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКИМ
ОБЈЕКТИМА „РУДОСПОРТ“ РУДО

Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању
ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо.
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Члан 1.

Члан 1.

Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању
Установе за управљање спортским објектима „Рудоспорт“
Рудо.
Члан 2.

Усваја се Информација о стању ветеринарске
службе на подручју општине Рудо у материјалу како је
достављено Скупштини од Ветеринарске станице АД
Рудо са додатним закључцима, и то:
-Ветеринарска станица и рад ветеринарске
службе за општину Рудо су неопходни и од посебног су
значаја. Проблеми (не) рад ветеринарске службе и
власника стоке (обележавање, адекватан долазак по
позиву, цијена услуга, следљивост
и сл.) као и
присуство нелојалне конкуренције (рад ветеринара из
Прибоја) треба хитно да се покушају ријешити путем
директних разговора Начелника општине, ветеринарске
инспекције и власника Ветеринарске станице АД Рудо у
циљу постизања квалитетног и трајног рјешења.
Уколико се пак не постигне квалитетно рјешење и
договор онда се хитно треба рјешавати проблем рада
ветеринарске службе путем оснивања нове ветеринарске
станице, односно давања овлашћења за рад на општини
Рудо и некој другој ветеринарској служби, а све у циљу
постизања квалитета заштите и лијечења стоке.
-Да се у што краћем времену ријеши проблем
недостатка ветеринарског инспектора за општину Рудо
и то прије свега путем расписивања јавног конкурса и
пријема у радни однос у оквиру општинске
администрације једног ветеринарског инспектора.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-66-176/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

26................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина општине
Рудо, разматрајући Извјештај о шестомјесечном
пословању ЈУ Центар за социјални рад Рудо, на сједници
одржаној дана 05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ
ПОСЛОВАЊУ ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
РУДО
Члан 1.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању
ЈУ Центар за социјални рад Рудо.

Број: 01-312-188/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-53-175/11.
Датум: 05.09.2011.год.

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

27................................................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћен
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст), , Скупштина општине
Рудо, разматрајући Информацију о стању ветеринарске
службе на подручју општине Рудо, на сједници одржаној
дана 05.09.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ УНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ
ВЕТЕРИНАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ РУДО

„Службени гласник општине Рудо“
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АКТА НАЧЕЛНИКА
01................................................................................................
На основу члана 6. Одлуке о уређењу и
безбједности саобраћаја (Међуопштински службени
гласник Сарајево бр. 2/87 и 10/90) и члана 43. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04, 42/05 и 118/05), Начелник општине
Рудо д о н о с и:
НАРЕДБУ
О измјени и допуни Наредбе о утврђивању режима
саобраћаја на подручју општине Рудо
(пречишћен текст)
У наредби о утврђивању режима саобраћаја на
подручју општине Рудо (пречишћен текст) бр.02-370452/07 од 16.04.2007. године у члану 12 став 1. алинеја 3.
брише се дио реченице који гласи „од зграде бр. 6 до
зграде бр. 8 и од ул. 12 јули до ул. Краља Петра првог
ослободиоца, са лијеве стране паралелно са ивицом
коловоза“ и додаје се од улице Видовданске до улице
Палих српских бораца са лијеве стране паралелно са
ивицом коловоза и од ул. 12 јули до ул. Краља Петра И
ослободиоца, са десне стране паралелно са ивицом
коловоза.
У члану 14. Став 1. брише се алинеја 2. која гласи
„У ул. Вожда Карађорђа Петровића, на удаљености 8
метара од раскрснице са улицом Палих српских бораца“ и
додаје се у ул. Краља Петра И ослободиоца, на
удаљености од 2 метра од раскрснице са улицом Славка
Поповића.
У члану 18. Додаје се алинеја 6. И она гласи
Забрањује се саобраћај за теретна моторна возила преко 6
тона осовинског оптерећења на локалном путу ОбрвенаПаштан брдо , који се одваја од регионалног пута РудоБродар у Обрвеној.
Број:02-346-1010/11
Датум:29.08.2011.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ РУДО
Милко Чолаковић,дипл. прав.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО
01-Одлука о усвајању плана капиталних улагања
За 2011.годину;
02-Одлука о o расписивању поновног јавног конкурса за
избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Др
Стојана и Љубица“ Рудо;
03-Одлука о о продаји неисправног путничког моторног
возила;
04-Одлука о извршењу правоснажне пресуде Окружног
суда у Источном Сарајеву,број:14 0 У 001044 10 У;
05-Одлука о именовању Координационог тима за израду
Стратегије одрживог развоја општине Рудо за
период 2012 до 2017.године ;
06-Рјешење (о продаји земљишта Марјановић Милићу);
07-Рјешење о разрјешењу в.д.старјешине ЈУ
Територијалне ватрогасне јединице Рудо;
08-Рјешење о именовању старјешине ЈУ Територијалне
ватрогасне јединице Рудо;
09-Рјешење о разрјешењу чланова управног одбора ЈЗУ
ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо;
10- Рјешење о именовању чланова управног одбора ЈЗУ
ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо;
11- Закључак о давању сагласности за утврђивање
јавног интереса за изградњу МХЕ “МРСОВО“;
12-Закључак о давању сагласности за давање у закуп
пословног простора;
13-Закључак у усвајању Информације о упису ученика у
школској 2011/2012.години;
14-Закључак о усвајању Извјештаја о раду градске
зелене пијаце ;
15-Закључак о усвајању извјештаја о снадбјевености
електричном енергијом;
16-Закључак о усвајању информације о материјалном
положају пензионера;
17-Закључак о усвајању извјештаја о постигнутим
резутатима спортиста на 47 МОСИ;
18-Закључак о извршењу буџета у периоду 01.01.30.06.2011.године;
19-Закључак о усвајању извјештаја о шестомјесечном
пословању Општинске борачке организације Рудо;
20- Закључак о усвајању извјештаја о шестомјесечном
пословању ЈЗУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо;
21- Закључак о неусвајању извјештаја о шестомјесечном
пословању ЈП Информатини центар Рудо;
22- Закључак о усвајању извјештаја о шестомјесечном
пословању ЈУ Народна библиотека“Просвјета“ Рудо;
23- Закључак о усвајању извјештаја о шестомјесечном
пословању ЈУ Територијална ватрогасна јед. Рудо;
24- Закључак о усвајању извјештаја о шестомјесечном
пословању Општинске развојне агенције Рудо:
25- Закључак о усвајању извјештаја о шестомјесечном
пословању Установе Рудоспорт Рудо;
26- Закључак о усвајању извјештаја о шестомјесечном
пословању Центар за социјални рад Рудо;
27-Закључак о усвајању информације о стању
ветеринарске службе на подручју општине Рудо;
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО
28.Наредба о измјени и допуни Наредбе о утврђивању
режима саобраћаја на подручју општине Рудо;
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