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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),и 

члан 47.став 1.Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“бр.8/08), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29.09.2009. године, д о н 

и ј е л а   ј е  

О Д Л У К У 

о наградама и признањима 

 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком установљавају се награде 

и признања Скупштине општине Рудо, утврђује 

њихов основни облик, изглед и утврђују 

критерији и поступак за њихову додјелу. 

 

Члан 2. 

 

 Награде и признања општине Рудо су 

јавна друштвена признања за дјела и рад која 

заслужују опште поштовање и истицање. 

 

II-НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

Члан 3. 

 

Награде и признања у складу са овом 

Одлуком могу се додјељивати појединцима, 

предузећима, установама и другим субјектима. 

 

 

Члан  4. 

 

Скупштина општине Рудо установљава 

сљедеће награде и признања: 

 

1. Златни грб општине Рудо са 

Повељом; 

2. Повеља „Почасни грађанин општине 

Рудо“; 

3. Плакета општине Рудо; 

4. Награда младима општине Рудо. 

 

Члан 5. 

 

 Награда „Златни грб општине Рудо“ са 

Повељом додјељује се за изузетан допринос у 

цјелокупном развоју и унапређењу квалитета 

живељења у општини Рудо и за врхунске 

резултате рада у свим областима,а који 

заслужују највише опште признање и истицање. 

 

Члан 6. 

 

 „Повеља почасни грађанин општине 

Рудо“, је признање општине Рудо које се 

додјељује као посебан вид признања 

појединцима који нису становници општине за 

дјела којима су дали изузетан допринос овој 

општини. 

Члан 7. 

 

 Награда „Плакета општине Рудо“ 

додјељује се за дијела од значаја за њен развој и 

услове живота и значајна остварења у области 

привредног, друштвено-политичког рада, 

образовања, науке, културе, здравства, 

умјетности, спорта, туризма и очуванња и 

заштите животне средине, као и за изузетно 
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хумана-добротворна дјела и испољену храброст 

а која заслужују опште признање и истицање. 

 

Члан 8. 

 

 „Награда младим општине Рудо“ је 

награда која се додјељује као посебан вид 

признања за младе, а за истакнута остварења у 

свим областима живота и рада. 

 

 

III-ОБЛИК И ИЗГЛЕД ПРИЗНАЊА 

 

Члан 9. 

 

 Награда „Златни грб општине Рудо са 

Повељом“ састоји се од позлаћене легуре са 

рељефно ливеним грбом општине Рудо и 

Повељом. 

 Величина и изглед грба утврдиће се  

посебном одлуком у складу са овом одлуком.. 

 Повеља је документ са натписом 

Скупштина општине Рудо, отиснут у боји 

велики грб општине Рудо, назив награде, име и 

презиме, односно назив добитника награде, 

разлози додјељивања и потпис Начелника 

општине и Предсједника Скупштине општине. 

 

Члан 10. 

 

 „Повеља почасни грађанин општине 

Рудо“, је документ са натписом Скупштина 

општине Рудо, отиснут у боји велики грб 

општине, назив признања, име и презиме 

добитника, разлози додјељивања и потпис 

Начелника општине и Предсједника Скупштине 

општине. 

 

Члан 11. 

 

 „Плакета општине Рудо“ је израђена на 

квалитетној хартији, у одговарајућој боји и 

садржи натпис Скупштина општине Рудо, 

отиснут велики грб општине Рудо, простор за 

уписивање имена и презимена, односно 

добитника, пригодни текст који садржи разлоге 

за додјелу, потпис начелника општине и 

предсједника Скупштине општине и декорација 

уобичајена у пракси. 

 

 

 

Члан 12. 

 

 „Награда младима општине Рудо“ је 

захвалница која је израђена на квалитетноj 

хартији у одговарајућој боји, са натписом: 

Скупштина општине Рудо, отиснут у боји 

велики грб општине, назив награде, име и 

презиме, односно назив добитника,разлози 

додјељивања и потпис Начелника општине и 

Предсједника Скупштине општине. 

  

Члан 13. 

 

Уз награде додјељује се новчани износ, а 

чију висину утврђује Скупштина општине на 

приједлог Комисије за награде и признања. 

 

IV-КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДА 

     И ПРИЗНАЊА 

 

Члан 14. 

 

 Овом Одлуком утврђују се основни 

критериј за додјелу награда и признања, 

установљених у члану 3. Одлуке и то: 

 

 -за изузетан допринос у развоју општине, 

радом и заслугама у изградњи, и унапређењу 

квалитета живљења на општини; 

-постигнутим изузетним резултатима 

рада у свим гранама привређивања;  

-за изузетан допринос у друштвено-

политичком раду;  

-постигнута изузетна остварења и 

остварени врхунски резултати у области 

образовања, науке, културе, здравства, 

умјетности, спорта, туризма, очувања и заштите 

животне средине; 

-исказано посебно пожртвовање и лична 

храброст у спасавању људских живота  и 

материјалних добара, спречавања настанка 

већих материјалних штета као и отклањање 

истих; 

-учињена дјела која заслужују опште 

поштовање и признање као што су дјела 

хуманости, донаторства и добротворне акције. 
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V- ДОДЈЕЛА НАГРАДА И  

    ПРИЗНАЊА 

 

Члан 15. 

 

 Иницијативу за додјелу награда и 

признања покрећу: Начелник општине, 

Предсједник Скупштине општине и радна тијела 

Скупштине општине. Рок за подношење 

иницијативе је мајмање 60 дана текуће године 

прије одржавања свечане сједнице Скупштине 

општине. 

 Покретање иницијативе се објављује на 

огласној табли општине Рудо и у електронским 

и писаним медијима на подручју општине.  

 

Члан 16. 

 

 Право предлагања имају правна и 

физичка лица,органи и радна тјела и други 

субјекти са сједиштем, односно пребивалиштем 

на подручју општине Рудо. 

 Предлагачи из става 1. овог члана дужни 

су своје приједлоге за општинске награде и 

признања доставити Комисији за награде и 

признања Скупштине општине у року од 45 дана 

прије одржавања свечане сједнице Скупштине 

општине. 

 Предлог из претходног члана се доставља 

писмено и мора садржавати основне биографске 

податке о предложеном кандидату-физичком 

лицу, односно статусне податке о правном лицу 

и образложење са наведеним подацима о 

посебном доприносу и постигнутим 

резултатима. 

 Приједлог, број и врсту за додјелу 

награда и признања примпрема и утврђује 

Комисија за награде и признања Скупштине 

општине и доставља га у писменој форми 

Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

 Ако Комисија утврди да ниједан 

приједлог не испуњава услове из ове Одлуке 

неће Скупштини општине предложити Одлуку о 

додјели награде и признања. 

 

Члан 17. 

 

 Одлука о додјели награде и признања 

општине Рудо доноси се на редовној а 

саопштава на Свечаној сједници, поводом Дана 

општине. 

 Награде и признања уручују Предсједник 

Скупштине општине и Начелник општине. 

 

Члан 18. 

 

 О додјели награда и признања води се 

посебна евиденција са одговарајућом 

документацијом. 

 Административно и стручно-техничке 

послове за потребе Комисије за награде и 

признања обавља Стручна служба општине. 

 

VI-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

 Средства за израду награде и признања 

као и новчани износ за награде и признајња 

обезбјеђују се из буџета општине. 

 

Члан 20. 

 

 Ликовна рјешења облика и изгледа 

награде и признања, у складу са одредбама ове 

Одлуке, утврђује Комисија за награде и 

признања Скупштине општине Рудо на основу 

спроведеног јавног конкурса за идејна рјешења 

изгледа награда и признања Скупштине 

општине Рудо. 

 Детаљан појединачни хералдични 

изглед,опис и димензије награда и признања 

уредиће се посебном одлуком Скупштине 

општине на приједлог Комисије за награде и 

признања. 

 Еталони ликовних рјешења награда и 

признања у смислу претходног става, посебно се 

чувају и на основу њих се врши израда награда 

и признања. 

 

Члан 21. 

 

 Израда и промет имитација ликовних 

рјешења награда и признања и других предмета 

који имају облик и изглед награда и признања 

установљених овом Одлуком нису допуштени 

изузев за потребе медија и других установа за 

које се може одобрити израда имитација награда 

и признања. 
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Члан 22. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-186/09                                                               

Датум:29.09.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                   Милинковић Добрисав, дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 34., 101.и 102.Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:8/08-пречишћени текст,9/08 и 2/09) 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана  29.09.2009.године донијела је: 

 

О    Д    Л    У    К    У 

О покретању поступка измјене и допунe 

Статута општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Покреће се поступак измјене и допуне 

Статута општине Рудо  

 

Члан  2. 

  

 Приједлог Одлуке о измјени и допуни 

Статута општине Pудо припремиће Комисија за 

статутарna питања, пословник и прописе 

Скупштине општине Рудо. 

 

Члан  3. 

 

 Одлуком о измјени и допуни Статута 

општине Рудо потребно је извршити 

усклађивање Статута са одредбама Закона о 

локалној самоуправи у погледу организације 

мјесних заједница и провођења избора у 

мјесним заједницама. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан  4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-023-189/09.                       

Датум:29.09.2009.год.  ПРЕДСЈЕДНИК                         

                              Скупштине општине Рудо 

                   Добрисав Милинковић,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.8/08),на захтјев групе грађана 

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана  29.09.2009.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

O прихватању иницијативе за покретање 

поступка проглашења од општег интереса  

 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се иницијатива групе грађана за 

покретање поступка проглашења да је од општег 

интереса изградња пута у селу Борановићима, 

општина Рудо како би се могло приступити 

потпуној експропријацији на дијелу 

непокретности означених као КЧ 255/82 и КЧ 

255/139 КО Борановићи уписаних на ПЛ бр 367 

на име Вражалица (Мехо) Смајо. 

  

Члан 2. 

 

 Задужује се Одјељење за привреду и 

финансије Општинске административне службе 

да предузме потребне активности на 

реализацији ове одлуке 
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Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-023-184/09                                                                    

Датум:29.09.09.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо 

                     Добрисав Милинковић,дипл.ецц.с.р. 
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На основу члана 13. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

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

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08, 9/08 и 2/09), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 29.09. 2009. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о распореду дијела суфицита оствареног у 

2006. години 

 

Члан 1. 

 

 Остварени дио суфицита у буџету 

општине за 2006. годину у износу од 11.616,46 

КМ распоређује се за финансирање капиталних 

пројеката у 2009. години.  

 

Члан 2. 

 

 Скупштина општине Рудо задужује 

Начелника општине и Одјељење за привреду и 

финансије за реализацију ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-191/09.                                                                

Датум:29.09.09.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 50. и 67. Закона о 

уређењу простора („Службени гласник 

Републике Српске“,бр84/02, 14/03 и 53/07) и 

члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“,бр.8/08, 9/08 и 2/09), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 29.09. 2009. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о приступању измјени 

Регулационог плана „Центар“ и „Росуље“ у 

Рудом 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о приступању измјени 

Регулационог плана „Центар“ и „Росуље“ у 

Рудом бр.01-023-45/09. од 23.03.2009. године 

члан 2. став 2. мјења се и гласи: 

 

 „Укупна површина обухвата измјене 

дијела Регулационог плана „Центар“ – локација 

1., износи 1.992 м2 и налази се између парцела 

к.ч.бр.493, 485, 501 и 474 КО Рудо град“. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-023-192/09.                                                      

Датум:29.09.09.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                          Скупштине општине Рудо  

                   Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 34.и 57 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), Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана  

29.09.2009.године, донијела је 
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О Д Л У К У 

О давању сагласности за разрјешење 

Начелника Одјељења за привреду и 

финансије  

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност Начелнику општине да 

разрјеши Станчић Рада, дипломираног 

економисту из Рудог, се дужности Начелника 

Одјељења за привреду и финансије у 

општинској административној служби Рудо због 

испуњавања законом прописаних услова за 

пензионисање. 

 

Члан 2. 

  

 Ова Одлука 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 на захтјев 

Начелника општине даје сагласност за 

разријешење Станчић Рада-Начелника 

Одјељења за привреду и финансије у складу са 

одредбама Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“бр.8/08-преч.текст,9/08 и 

2/09) и то чланом 34. који појединачно 

дефинише надлежности Скупштине општине и 

чланом 57. који између осталог каже да 

Начелника одјељења општинске 

административне службе разријешава Начелник 

општине,уз предходну сагласност Скупштине 

општине. 

 Ова сагласност даје се из разлога што је 

именовани 16.08.2009.године напунио 65 година 

старости и закључно са 29.09.2009.године има 

32 године,11 мјесеци и 02 дана стажа осигурања 

и 6 година, 9 мјесеци и 26 дана посебног стажа, 

чиме  је у складу са чланом 75.Закона о 

пензијско инвалидском осигурању („Службени 

гласник Републике 

Српске“бр.106/05,20/07,33/08 и 1/09) испунио 

услове за старосну пензију. 

  На основу члана 111.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“број.101/04,42/05 и 118/05) начелник 

одјељења има статус службеника,а члан 147. 

Закона о локалној самоуправи као један од 

разлога за престанак радног односа службенику 

наводи испуњавање законом прописаних услова 

за пензионисање. 

 

Број:01-023-185/09                                                                   

Датум:29.09.09.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Скупштине општине Рудо 

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

општине Рудо на својој сједници одржаној дана  

29.09.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу Комисије за додјелу 

студентских кредита 

 

Члан 1. 

 

 Разрјешују се чланови Комисије за 

додјелу студентских кредита: 

 

1. ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН 

2. ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОР 

3. РАЂЕН БОГДАН 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-023-187/09                                                                    

Датум:29.09.09.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Скупштине општине Рудо 

                  Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р.  
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На основу члана 34. и 43. 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),Скупштина општине Рудо на 
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својој сједници одржаној дана  29.09.2009. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за додјелу студентских 

кредита 

 

Члан 1. 

 

 У Комисија за додјелу студентских 

кредита именују се: 

 

1. ЋИРОВИЋ ВИТОМИР-предсједник, 

2. МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ-члан 

3. ТЕШЕВИЋ ЗОРАН  -члан 

 

Члан 2. 

 

 Задатци Комисије су: 

 

-расписивање конкурса за додјелу студентских 

кредита, 

-провођење поступка бодовања по расписаном 

конкурсу и сачињавање коначне ранг листе за 

додјелу студентских кредита , 

-сачињавање приједлога листе дефицитарних 

занимања за годину за коју се додјељују 

студентски кредити и достављање исте 

Скупштини општине Рудо на усвајање, 

-анализа садашње Одлуке о  додјели 

студентских кредита  из средстава буџета 

општине Рудо и рад на њеној евентуалној 

доради, 

-други послови које наметне пракса а који су 

потребни за  реализацију Одлуке о  додјели 

студентских кредита  из средстава буџета 

општине Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

Број:01-023-188/09                                                                    

Датум:29.09.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо 

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

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 

2/09),члана 22., 23. и 24.Упуства о начину и 

процедурама одабира корисника пројеката 

повратка и реконструкције стамбених јединица 

(„Службени гласник БиХ“бр.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  

29.09.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о именовању чланова 

Комисије за одабир корисника пројеката 

повратка и реконструкције стамбених 

јединица 

 

Члан 1. 

 

 У члану 1. Одлуке о именовању чланова 

Комисије за одабир корисника пројеката 

повратка и реконструкције стамбених јединица 

број:01-023-183/09 од 13.07.2009.године додаје 

се редни број 7.,који гласи: 

 „7.  КУКИЋ ШЕФКЕТ,  представник 

повратника на општину Рудо.“ 

 

Члан 2. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-190/09                                                         

Датум:29.09.09.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Скупштине општине Рудо 

                  Добрисав Милинковић,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 110.,146. и 148. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана  29.09.2009.године, донијела је 
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Р Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу ВД директора Општинске 

развојне агенције Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Пријовић Нинослав из Рудог разрјешава 

се дужности в.д. директора Општинске развојне 

агенције Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 На сједници одржаној 29.09.2009.године 

Скупштина општине Рудо је у складу са 

овлашћењима датим чланом 34. Статута 

општине Рудо који дефинише надлежности 

Скупштине општине а по поступку предвиђеном 

за избор и разријешења дефинисаним члановима 

110.,146. и 148. Пословника о раду донијела је 

рјешење о разријешењу в.д. директора 

Општинске развојне агенције Рудо. 

 Разлог за доношење овог рјешења је што 

је завршен поступак по конкурсу за избор и 

именовање директора по Одлуци Скупштине 

Рудо бр.01-023-136/09 и Комисија за избор је 

након проведеног поступка је сачинила 

приједлог за именовање директора Општинске 

развојне агенције Рудо. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може 

се покренути управни спор код надлежног 

окружног суда Источно Сарајево у року од 30 

дана од дана достављања ове одлуке. 

 

Број:01-03-193/09                                                                     

Датум:29.09.09.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

                    Добрисав Милинковић,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 110.,146. и 148. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана  29.09.2009.године, донијела је 

 

Р Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу ВД директора Народне 

библиотеке „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Никитовић Игор из Рудог разрјешава се 

дужности в.д. директора Народне библиотеке 

„Просвјета“ Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 

 На сједници одржаној 29.09.2009.године 

Скупштина општине Рудо је у складу са 

овлашћењима датим чланом 34.Статута 

општине Рудо који дефинише надлежности 

Скупштине општине а по поступку предвиђеном 

за избор, имновање и разријешења дефинисаним 

члановима 110.,146.и 148.Пословника о раду 

донијела је рјешење о разријешењу в.д. 

директора Народне библиотеке. 

 Разлог за доношење овог рјешења је што 

је завршен поступак по конкурсу за избор и 

именовање директора по Одлуци Скупштине 

Рудо бр.01-023-136/09 и Комисија за избор је 

након проведеног поступка је сачинила 

приједлог за именовање директора Народне 

библиотеке „Просвјета“ Рудо. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против овог рјешења може 

се покренути управни спор код надлежног 

окружног суда Источно Сарајево у року од 30 

дана од дана достављања ове одлуке. 

 

Број:01-03-194/09                                                                    

Датум:29.09.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Скупштине општине Рудо 

                   Добрисав Милинковић,дипл.ецц.с.р. 
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На основу члана 18.Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“бр.68/08), члана 12. тачка 3. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“,бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29.09.2009. године, 

донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ОПШТИНСКЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ  

РУДО 

 

I 

 

 За директора Општинске развојне 

агенције Рудо именује се ПРИЈОВИЋ 

НИНОСЛАВ  из Миоча, на мандатни период од 

четири године. 

. 

II 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор директора Општинске развојне 

агенције Рудо а објављен је у „Службеном 

гласнику Републике Српске“  бр.63/09 од 

13.07.2009.године, дневном листу „Фокус“ и на 

ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 

10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо. 

Најбоље рангирани на листи кандидата 

коју је Комисија доставила Скупштини општине 

Рудо био је г-дин Пријовић Нинослав па је 

Скупштина у складу са  чланом 12. тачка 3. 

Закона о Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске,са 10 гласова 

„за“, 2 гласа „против“ и 5 гласова „уздржаних“ 

одлучила као у изреци овог  рјешења. 

 

Број:01-03-194/09    

Датум:29.09.09.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                  Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 18.Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“бр.68/08), члана 12. тачка 3. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“,бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29.09.2009. године, 

донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ПРОСВЈЕТА“  РУДО 

 

I 

 

 За директора Народне библиотеке 

„Просвјета“  Рудо именује се НОВАКОВИЋ 

МИЋО из Рудог , на мандатни период од четири 

године. 

. 

II 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор директора Народне библиотеке 

„Просвјета“  Рудо а објављен је у „Службеном 
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гласнику Републике Српске“  бр.63/09 од 

13.07.2009.године, дневном листу „Фокус“ и на 

ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 

10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо. 

Најбоље рангирани на листи кандидата 

коју је Комисија доставила Скупштини општине 

Рудо био је г-дин Новаковић Мићо па је 

Скупштина у складу са  чланом 12. тачка 3. 

Закона о Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске,са 10 гласова 

„за“ и 7 гласова „против“  одлучила као у изреци 

овог  рјешења. 

 

Број:01-03-196/09. 

Датум:29.09.09.год.   ПРЕДСЈЕДНИК 

       Скупштине општине Рудо  

                   Добрисав Милинковић,дипл.ецц. 

 

14 
 

 

На основу члана 16.Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“бр.68/07), члана 12. тачка 3. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“,бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29.09.2009. године, 

донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  РУДО 

 

I 

 

 За чланове Управног одбора Центра за 

социјални рад  Рудо именују се: 

 

1. Богдановић Невенка 

2. Стикић Предраг 

3. Маринковић Татјана 

 

II 

 

Именовање из члана 1.врши се на 

мандатни период од четири године. 

 

III 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор чланова Управног одбора Центра за 

социјални рад Рудо а објављен је у „Службеном 

гласнику Републике Српске“  бр.63/09 од 

13.07.2009.године, дневном листу „Фокус“ и на 

ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 

10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо. 

Најбоље рангирани на листи кандидата 

коју је Комисија доставила Скупштини општине 

Рудо су били именовани из члана 1.овог 

рјешења па је Скупштина у складу са  чланом 

12. тачка 3. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске,са 10 

гласова „за“ , 6 гласова „против“ и 1 гласом 

„уздржаним“ одлучила као у изреци овог  

рјешења. 

 

Број:01-03-197/09    

Датум:29.09.09.год.   ПРЕДСЈЕДНИК 

      Скупштине општине Рудо  

                 Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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15 
 

На основу члана 16.Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“бр.68/07), члана 12. тачка 3. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“,бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 29.09.2009. године, 

донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА 

„РУДОСПОРТ“  РУДО 

 

I 

 

 За чланове Управног одбора Установе за 

управљање спортским објектима „Рудоспорт“  

Рудо именују се: 

 

4. Дробњаковић Богосав 

5. Маринковић Милојко 

6. Пријовић Рафаило 

 

II 

 

Именовање из члана 1.врши се на 

мандатни период од четири године. 

 

III 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор чланова Управног одбора Установе за 

управљање спортским објектима „Рудоспорт“  

Рудо а објављен је у „Службеном гласнику 

Републике Српске“бр.63/09 од 13.07.2009. 

године,  дневном листу „Фокус“ и на ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 

10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо. 

Најбоље рангирани на листи кандидата 

коју је Комисија доставила Скупштини општине 

Рудо су били именовани из члана 1 овог 

рјешења, па је Скупштина у складу са  чланом 

12. тачка 3. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске,са 10 

гласова „за“,5 гласова „против“ и 2 гласа 

„уздржана“ одлучила као у изреци овог  

рјешења. 

 

Број:01-03-198/09    

Датум:29.09.09.год.   ПРЕДСЈЕДНИК 

       Скупштине општине Рудо  

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

 

16 
 

На основу члана 16.Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.68/07), члана 12. тачка 3. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“, бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.09.2009. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ОПШТИНСКЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ  

РУДО 

 

I 

 За чланове Управног одбора Општинске 

развојне агенције  Рудо именују се: 

1. Дробњаковић Богосав 

2. Симић Жељко 

3. Соковић Милорад 

4. Маринковић Милојко 

5. Радичевић Борко 
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II 

 

Именовање из члана 1.врши се на 

мандатни период од четири године. 

 

III 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор чланова Управног одбора Општинске 

развојне агенције  Рудо а објављен је у 

„Службеном гласнику Републике Српске“  

бр.63/09 од 13.07.2009.године, дневном листу 

„Фокус“ и на ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 

10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо. 

Најбоље рангирани на листи кандидата 

коју је Комисија доставила Скупштини општине 

Рудо су били именовани из члана 1.овог 

рјешења па је Скупштина у складу са  чланом 

12. тачка 3. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске,са 10 

гласова „за“, 6 гласова „против“ и 1 гласом 

„уздржаним“ одлучила као у изреци овог  

рјешења. 

 

Број:01-03-199/09           

Датум:29.09.09.год.   ПРЕДСЈЕДНИК 

       Скупштине општине Рудо  

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

 

17 
На основу члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.68/07), члана 12. тачка 3. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“, бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.09.2009. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДЗ“ДР СТОЈАНА И ЉУБИЦА“  РУДО 

 

I 

 

 За чланове Управног одбора ДЗ „Др 

Стојана и Љубица“  Рудо именују се: 

 

7. Радичевић Борко 

8. Симић Жељко 

9. Соковић Милорад  

10. Пријовић Рафаило 

11. Маринковић Татјана 

 

 

II 

 

Именовање из члана 1. врши се на 

мандатни период од четири године. 

 

III 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор чланова Управног одбора ДЗ“Др 

Стојана и Љубица“  Рудо а објављен је у 

„Службеном гласнику Републике Српске“  

бр.63/09 од 13.07.2009.године,  дневном листу 

„Фокус“ и на ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 

10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо. 

Најбоље рангирани на листи кандидата 

коју је Комисија доставила Скупштини општине 
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Рудо су били именовани из члана 1 овог 

рјешења, па је Скупштина у складу са  чланом 

12. тачка 3. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске,са 10 

гласова „за“, 6 гласова „против“ и 1 гласом 

„уздржаним“ одлучила као у изреци овог  

рјешења. 

 

Број:01-03-200/09    

Датум:29.09.09.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                   Скупштине општине Рудо  

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

 

18 

 
На основу члана 16.Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.68/07), члана 12. тачка 3. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“, бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.09.2009. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЦКПД „ПРОСВЈЕТА“  РУДО 

 

I 

 

 За чланове Управног одбора ЦКПД 

„Просвјета“  Рудо именују се: 

 

1. Никитовић Радиша 

2. Симић Жељко 

3. Стикић Предраг 

 

II 

 

Именовање из члана 1.врши се на 

мандатни период од четири године. 

 

III 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор чланова Управног одбора ЦКПД 

„Просвјета“  Рудо а објављен је у „Службеном 

гласнику Републике Српске“  бр.63/09 од 

13.07.2009.године,  дневном листу „Фокус“ и на 

ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 

10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо. 

Најбоље рангирани на листи кандидата 

коју је Комисија доставила Скупштини општине 

Рудо су били именовани из члана 1 овог 

рјешења, па је Скупштина у складу са  чланом 

12. тачка 3. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске,са 10 

гласова „за“ 4 гласа „против“ и 3 гласа 

„уздржана“ одлучила као у изреци овог  

рјешења. 

 

Број:01-03-201/09    

Датум:29.09.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                   Скупштине општине Рудо  

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

 

19 

 
На основу члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.68/07), члана 12. тачка 3. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“, бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.09.2009. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ПРОСВЈЕТА“  

РУДО 



 

 

                                                    „Службени гласник општине Рудо“    број 10/09                           Страна   

 

14 

 

I 

 

 За чланове Управног одбора Народне 

библиотеке „Просвјета“  Рудо именују се: 

 

1. Богдановић Hевенка 

2. Бајић Радојка 

3. Никитовић Радиша 

 

II 

 

Именовање из члана 1.врши се на 

мандатни период од четири године. 

 

III 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор чланова Управног одбора Народне 

библиотеке „Просвјета“  Рудо а објављен је у 

„Службеном гласнику Републике Српске“  

бр.63/09 од 13.07.2009.године,  дневном листу 

„Фокус“ и на ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 

10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо. 

Најбоље рангирани на листи кандидата 

коју је Комисија доставила Скупштини општине 

Рудо су били именовани из члана 1 овог 

рјешења, па је Скупштина у складу са  чланом 

12. тачка 3. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске,са 10 

гласова „за“ 5 гласова „против“ и 2 гласа 

„уздржана“ одлучила као у изреци овог  

рјешења. 

Број:01-03-2002/09     

Датум:29.09.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                   Скупштине општине Рудо  

                   Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.68/07), члана 12. тачка 3. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“,бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.09.2009. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈЗУ 

АПОТЕКА „ЗДРАВЉЕ“  РУДО 

 

I 

 

 За чланове Управног одбора јзу 

АПОТЕКА „Здравље“  Рудо именују се: 

 

12. Станић Стана 

13. Церовић Милина 

14. Маринковић Татјана 

 

II 

 

Именовање из члана 1.врши се на 

мандатни период од четири године. 

 

III 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека 

„Здравље“ Рудо а објављен је у „Службеном 

гласнику Републике Српске“  бр.63/09 од 

13.07.2009. године, дневном листу „Фокус“ и на 

ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 
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10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо. 

Најбоље рангирани на листи кандидата 

коју је Комисија доставила Скупштини општине 

Рудо су били именовани из члана 1.овог 

рјешења па је Скупштина у складу са  чланом 

12. тачка 3. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске,са 10 

гласова „за“, 2 гласа „против“ и 5 гласова 

„уздржаних“ одлучила као у изреци овог  

рјешења. 

 

Број:01-03-205/09. 

Датум:29.09.09.год.       ПРЕДСЈЕДНИК  

           Скупштине општине Рудо  

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

 

21   

 

На основу члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.68/07), члана 12. тачка 3. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“, бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.09.2009. године, донијела је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈП „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“  

РУДО 

 

I 

 

 За чланове Управног одбора ЈП 

„Информативни центар“  Рудо именују се: 

 

1. Новаковић Веселин 

2. Церовић Милина 

3. Маринковић Милојко 

4. Дробњаковић Богосав 

 

 

II 

 

Именовање из члана 1.врши се на 

мандатни период од четири године. 

 

III 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор чланова Управног одбора 

ЈП“Информативни центар“  Рудо а објављен је у 

„Службеном гласнику Републике Српске“  

бр.63/09 од 13.07.2009.године,  дневном листу 

„Фокус“ и на ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 

10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо. 

Најбоље рангирани на листи кандидата 

коју је Комисија доставила Скупштини општине 

Рудо су били именовани из члана 1 овог 

рјешења, па је Скупштина у складу са  чланом 

12. тачка 3. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске,са 10 

гласова „за“, 3 гласа „против“ и 4 гласа 

„уздржана“ одлучила као у изреци овог  

рјешења. 

 

Број:01-03-203/09    

Датум:29.09.09.год.     ПРЕДСЈЕДНИК   

                 Скупштине општине Рудо  

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

 

22 

 
На основу члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.68/07), члана 6. Закона о 

Министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 
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гласник РС“, бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 29.09.2009. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП 

„ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“  РУДО 

 

I 

 

 Хасечић Хeдајета из Миоча именује се за 

вршиоца дужности члана Управног одбора ЈП 

„Информативни центар“  Рудо из реда бошњака. 

 

II 

 

Именовање из члана 1.врши се на 

мандатни период од четири године. 

 

III 

 

 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: 

 

 Због истека мандата расписан је конкурс 

за избор чланова Управног одбора 

ЈП“Информативни центар“  Рудо а објављен је у 

„Службеном гласнику Републике Српске“  

бр.63/09 од 13.07.2009.године,  дневном листу 

„Фокус“ и на ТВ Рудо. 

 Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо је у складу са чланом 

10. и 11. Закона о Министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

извршила преглед свих пристиглих пријава, 

обавила интервју са кандидатима и сачинила 

приједлог ранг листе кандидата Скупштини 

општине Рудо.Обзиром да се на конкурс за 

чланове Управног одбора ЈП Информативни 

центар Рудо није јавио ниједан кандидат из реда 

бошњака а Статут ЈП Информативни центар 

предвиђа да један члан Управног одбора буде из 

реда бошњака то је Скупштина општине у 

складу са  чланом 6. Закона о Министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске,са 10 гласова „за“, 4 гласа „против“ и 3 

гласа „уздржана“ одлучила као у изреци овог  

рјешења. 

 

Број:01-03-204/09.  

Датум:29.09.09.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 наградама и признањима; 

02-Одлука о покретању поступка измјене и  

      допуне Статута општине Рудо; 

03-Одлука о прихватању иницијативе за  

     покретање поступка проглашења од општег 

     интереса; 

04-Одлука о распореду дијела суфицита  

      оствареног у 2006. години; 

05-Одлука о измјени Одлуке о приступању     

      измјени Регулационог плана „Центар“ и   

    „Росуље“ у Рудом; 

06-Одлука о давању сагласности за разрјешење 

      начелника Одјељења за привреду и  

      финансије; 

07-Одлука о разрјешењу Комисије за додјелу 

     студентских кредита; 

08-Одлука о именовању Комисије за додјелу  

      студентских кредита; 

09-Одлука о допуни Одлуке о именовању  

      чланова Комисије за одабир корисника  

      пројеката повратка и реконструкције  

      стамбених јединица; 

10-Рјешење о разрјешењу ВД директора  

     Општинске развојне агенције Рудо; 

11-Рјешење о разрјешењу ВД директора  

     Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо; 

12-Рјешење о именовању директора Општинске  

     развојне агенције Рудо; 

13-Рјешење о именовању директора Народне  

     библиотеке „Просвјета“ Рудо; 

14-Рјешење о именовању Управног одбора  

     Центра за социјални рад Рудо; 

15-Рјешење о именовању Управног одбора  

     Установе за управљање спортским објектима  

    „Рудоспорт“ Рудо; 

16-Рјешење о именовању Управног одбора 

     Општинске развојене агенције Рудо; 

17-Рјешење о именовању Управног одбора Дома  

      здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо; 

18-Рјешење о именовању Управног одбора  

      ЦКПД „Просвјета“ Рудо; 

19-Рјешење о именовању Управног одбора  

     Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо; 

20-Рјешење о именовању Управног одбора ЈЗУ  

   „Апотека здравље“ Рудо; 

21-Рјешење о именовању чланова Управног 

     одбора ЈП „Информативни центар“ Рудо; 

22-Рјешење о именовању в.д.члана Управног  

     одбора ЈП „Информативни центар“ Рудо 


