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АКТА СКУПШТИНЕ 
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На основу члана 9. Закона о јавним путевима – пречишћен 

текст („Службени гласник РС“,бр.16/10) и члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08 – пречишћен текст, 9/08 и 2/09), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 04.11.2010 

године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о мјерилима и критеријумима за разврставање 

локалних путева и улица  

на подручју општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се мјерила и 

критеријумими за разврставање локалних путева и улица 

на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 1.Локални путеви, у смислу ове Одлуке су јавни 

путеви у општој употреби који повезују села и насеља на 

подручју општине Рудо, односно подручја општине Рудо 

са подручјима суседних општина или који су од значаја за 

саобраћај на подручју општине Рудо. 

 2.Као некатегорисани путеви на подручју 

општине Рудо проглашавају се сви остали путеви, 

уписани у катастар некретнина као „јавно добро-путеви“, 

који се користе за  

 

 

саобраћај по ма ком основу и који су доступни већем 

броју корисника (сеоски, пољски, шумски, индустријски 

путеви, путеви на насипима за одбрану од поплава, 

прилази на пут, бициклистичке стазе, аутосервиса, путних 

база, ауто-база, службе „помоћи и информације“, као и 

уређене саобраћајне површине намјењене за кретање  

 

 

 

пјешака, те заустављање и паркирање возила ради одмора 

и рекреације).  

 

Члан 3. 

 

 1.Улице и насеље су јавни путеви или део пута у 

насељеном мјесту са тротоаром и ивичњаком, поред којих 

се најмање с једне стране налазе редови кућа или групе 

зграда, са двије саобраћајне траке или само једном 

саобраћајном траком без проширења за једносмјерно 

одвијање саобраћаја.  

 2.Улице у граду Рудо одређене су просторним и 

урбанистичким плановима.  

 

 

Члан 4. 

 

 Критеријуми за разврставање локалних путева и 

улица су: 

 -значај за саобраћај и функција повезивања, 

 -квалитет саобраћајне функције – техничке 

карактеристике пута, 

 -економски, културни и туристички значај. 

 

 

Члан 5. 

 

 Мјерила значаја јавног пута за саобраћај и 

функцију повезивања: 

 

 1.Простор који повезује, 

- повезивање општине са  сусједним 

општинама, 

- повезивање насеља на подручју општине, 

2.Саобраћајна функција, 

- сабирни пут за повезивање саобраћаја на 

регионални или магистрални пут, 

- повезујући и сабирни пут у граду и насељу, 

- приступни пут у граду и насељу. 
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Члан 6. 

 

 Мјерила квалитета саобраћајне функције – 

техничке карактеристике пута: 

 

 1.Конструкција пута, 

- макадамски, 

- асфалтни, 

- ширина коловоза, 

- максимални нагиб-успон, 

- прегледност пута. 

2.Ток саобраћаја, 

- двосмјерни, 

- једносмјерни. 

3.Осовинско оптерећење, 

- најмање 10 тона по осовини, 

- најмање 6 тона по једној осовини, 

- испод 6 тона по једној осовини. 

 

Члан 7. 

 

 Мјерила економског, културног и туристичког 

значаја, 

- повезивање или приступ значајним: 

економским, индустријским и производним 

објектима, културним и вјерским објектима, 

туристичко-рекреативним објектима и 

подручјима. 

 

 

Члан 8. 

 

 Да би јавни пут био сврстан у категорији 

локалног пута мора да испуњава слиједеће критерије и 

мјерила: 

 

 1.Простор који повезује, 

- повезивање општине са суседним 

општинама, повезивање насеља или веће 

групе насељених објеката  на подручју 

општине, 

2.Саобраћајна функција, 

- сабирни пут за повезивање саобраћаја на 

регионалне путеве, 

- повезујући сабирни пут у насељу. 

3.Конструкција пута, 

  -  застор (асфалтни или макадамски) 

 

- ширина коловоза мора да износи најмање 3 

метра са банкинама минималне ширине 0,5 

метара, 

- најмање једна саобраћајна трака са 

проширењима за мимоилажење возила која 

морају бити изграђена у зависности од 

прегледности пута на растојању од највише 

500 метара. 

- Попречни нагиб да не прелази 4%, 

- Висина саобраћајног и слободног профила 

4,5 метара, 

- Проширење у кривинама са обе стране 0,8 м. 

са пречником кривине Р> 30 м., 

- Нагиби косина и усјека морају бити тако 

урађени да обезбјеђују одговарајуће поље 

прегледности, 

- Максимални уздужни нагиб- успон до 30%, 

- Зауставна прегледност минимално 25 

метара, 

- Максимална брзина саобраћаја до 50 км.  

- Жбуње или дрвеће, заштитне ограде, позиди, 

електрични и други стубови и сл. не смије 

бити мање удаљено 1 м. од ивице застора 

пута. 

4.Ток саобраћаја, 

- двосмјерни. 

5.Осовинско оптерећење, 

- најмање 6 тона по једној осовини. 

 

Члан 9. 

 

 Изузетно као локални пут може се категорисати и 

јавни пут који је намјењен за приступ и за општину 

значајни: 

- економским, индустријским и производним 

објектима, културним и вјерским објектима, 

туристичко-рекреативним објектима и 

подручјима која морају бити дефинисана 

планским актима.  

 

Члан 10. 

 

 Улице се на основу критерија и мјерила и ове 

Одлуке разврставају на 

- главне градске улице, 

- сабирне градске улице, 

- приступне градске улице, 

- јавне стазе. 

 

Члан 11. 

 

 Главне градске улице су улице које испуњавају 

слиједеће критерије и мјерила: 

 1.Простор који повезује  

  - повезивање општине са суседним општинама и 

представљају наставак магистрални и регионалних путева 

у пролазу кроз град, или  

  - повезивање насеља или дијелова насеља на 

подручју града. 

 2.Саобраћајна функција 

- повезујуће улице између насеља унутар 

града. 

3.Конструкција пута (застор) 

- асфалтни. 

4.Ток саобраћаја 

- двосмјерни. 

5.Осовинско оптерећење 

 - најмање 10 тона по једној осовини 

 

Члан 12. 

 

 Сабирне градске улице које испуњавају слиједеће 

кретирије и мјерила: 

 1.Простор који повезује 
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- повезивање насеља или дијелова насеља на 

подручју града са главним градским улицама 

2.Саобраћајна функција 

- сабирна улица у насељу 

3.Конструкција пута (застор) 

- асфалтни 

4.Ток саобраћаја 

 - двосмјерни или једносмјерни 

5.Осовинско оптерећење 

- најмање 10 тона по једној осовини 

 

Члан 13. 

 

 Приступне градске улице су улице које 

испуњавају слиједеће критеријуме и мјерила: 

 1.Простор који повезује 

- приступ затвореним просторним јединицама у 

појединим урбаним подручјима и дијеловима 

насеља (стамбени блокови или индивидуални 

стамбени објекти, индустријске зоне и сл.) 

2.Саобраћајна функција 

- приступна улица у граду и насељу 

3.Конструкција пута (застор) 

- асфалтни или макадамски 

4.Ток саобраћаја 

- двосмјерни или једносмјерни 

5.Осовинско оптерећење 

- најмање 10 тона по једној осовини. 

 

Члан 14. 

 

 Улице које не испуњавају услове из члана 11, 12. 

и 13. ове Одлуке разврставају се у јавне стазе.  

 

Члан 15. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-022-119/10.                                                                     

Датум:04.11.2010.год.   

  

                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

                          Скупштине општине Рудо 

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 54/08- 

Пречишћен текст,126/08 и 92/09) и члана 34. Статута 

општине Рудо (“Службени гласник општине Рудо“, бр. 

8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и члана 107. и 109. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

Приједлога ребаланса буџета општине Рудо за 

2010.годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 04.11.2010.године, донијела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

РУДО ЗА 2010.ГОДИНУ 

   

I 

 

              Усваја се Ребаланс буџета општине Рудо за 

2010.годину у износу од 4.411.721,00 КМ, од чега 

буџетски приходи износе 3.052.133,00 КМ, Капитални 

примици 385.833,00 КМ и средства суфицита из 

2009.године 973.755,00 КМ. 

 

II 

 

           Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета оптине 

Рудо за 2010.годину са аналитичким прегледом 

планираних прихода и расхода и планираних примитака и 

издатака  према организационој, економској и 

функционалној класификацији. 

 

III 

 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо, а 

примјењиваће се од 01.01.2010.године 

 

Број:01-022-134/10 

Датум:04.11.2010.год.    

                                         ПРЕДСЈЕДНИК    

                   Скупштине општине Рудо 

                           Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р. 
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03 

 
На основу члана 34. Сатута општине Рудо-

пречишћени текст ( “Службени гласник општине 

Рудо”број:8/08, 9/08 и 2/09 ), члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо-пречишћени текст ( “Службени 

гласник општине Рудо”број:8/08 ), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 04.11..2010.године, д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о преносу оснивачких права ЈЗУ Апотека “Здравље” 

Рудо 

 

Члан 1. 

 

Преносе се  оснивачка права која су утврђена 

Одлуком о оснивању апотеке Рудо број:01-179/94 од 

03.02.1994.године и Одлуком о измјенама и допунама 

одлуке о оснивању апотеке Рудо број:01-022-114/10 од 

06.09.2010..године, на физичко лице Остојић Љиљану из 

Рудог, која преузима сва права и обавезе дјелатности 

апотеке, дефинисане поменутом одлуком о оснивању и 

њеним измјенама и допунама. 

 

Члан 2. 

 

Пренос оснивачких права не подразумјева и 

пренос пословног простора апотеке ( приземље стамбено-

пословне зграде који се састоји од: двије пословне 

просторије и двије остале просторије са једним 

санитарним чвором, укупне површине 60 м2 ) уписан у 

лист непокретности број:37, под уложак број: 2, к.ч.458/2, 

К.О Рудо. 

 

Члан 3. 

 

Поред  преузимања свих права и обавеза која 

проистичу из члана 1. ове Одлуке, физичко лице на које се 

оснивачка права преносе, испуниће и посебне обавезе и 

то: 

 

1. санирати пословни губитак од 132.540,68 КМ, 

утврђен пописом од 30.06.2010.године, 

2. задржати број запослених, 

3. адаптирати и реконструисати апотеку, 

4. повећати обим услуга, 

5. организовати радно вријеме од 07,00 до 19,00 

часова. 

 

Члан 4. 

 

Физичко лице на које се оснивачка права преносе 

ће пословни губитак из члана 3. тачка 1. ове Одлуке 

санирати у року од двије (2) године, а преносилац 

оснивачких права неће за пренос оснивачких права 

тражити никакву новчану надокнаду. 

 

Преносилац оснивачких права ће моћи затражити 

увид у пословне књиге о санацији пословног губитка од 

физичког лица на које се оснивачка права преносе, ради 

вршења контроле санације пословног губитка. 

Физичко лице на које се преносе оснивачка права 

дужно је да савака три мјесеца извјештава преносиоца 

оснивачких права о санацији пословног губитка и 

пословања. 

 

Члан 5. 

 

Преносом оснивачких права на физичко лице 

разрјешавају се органи управљања ( Директор и Управни 

одбор ) које је ЈЗУ Апотека “Здравље” Рудо имала као 

установа чији је оснивач Скупштина општине Рудо тј. као 

правно лице. 

 

Члан 6. 

 

Нотарски обрађеним уговором о преносу 

оснивачких права, између оснивача и физичког лица на 

кога се оснивачка права преносе, ће се детаљније 

разрадити сва питања преноса оснивачких права. 

 

Овлашћује се Начелник општине да закључи 

уговор о преносу оснивачких права са оснивача на 

физичко лице. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Члан 8. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о давању у закуп ЈЗУ Апотека “Здравље” Рудо 

број:01-022-98/10 од 01.07.2010.године. 

 

Број:01-022-118/10.                                                   

Датум:04.11..2010.године   

                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                      Скупштине општине Рудо    

                              Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 34. и  40. Статута општине Рудо 

( „Службени гласник општине Рудо“број:8/08-

пречишћени текст, 9/08 и 2/09 ) и члана155. и 156. 

Пословника Скупштине општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“број:8/08 ), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 04.11.2010.године  д о н и 

ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о опозиву са функције потпреседника Скупштине 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

СИМИЋ СЛАВИША, опозива се са функције 

потпредсједника Скупштине општине Рудо. 
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Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 На сједници Скупштине општине Рудо одржаној 

дана 04.11.2010. године, у складу са чланом 40. став 3. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

за опозив предсједника Скупштине општине Рудо 

поднијело је девет одборника и исту је усвојила 

Скупштина општине Рудо  

Одлуку о опозиву потпредсједника Симић 

Славише поднијета је из разлога што  се исти није 

придржавао члана 21. Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе (“Службени гласник 

Републике Српске“ бр.96/05) а прије свега етичких 

принципа одговорности и честитости јер је преко СТР 

„Миленијум“ власништво његове супруге подигао 

бескаматни кредит за подстицај развоја и запошљавања у 

износу од 145.000 КМ а истоврено није извршио ново 

запошљавање радника нити је кредитна средства 

употребио намјенски за развој.Такође за вријеме 

обављања функције потпредсједника учествовао је у 

нелегалној градњи сопственог индивидуалног објекта у 

ул. Милоша Обилића за што је санкционисан од 

урбанистичко-грађевинског инспектора решењем о 

забрани даљих радова. Злоупотребљавајући функцију  

потпредсједника и статус одборника индиректно је утицао 

и утиче на доношење одлуке о измјени регулационог 

плана „Рудо-центар“ јер има лични интерес да се 

легализује стање његове нелегалне градње. Такође 

функцију потпредсједника Скупштине општине Рудо није 

обављао одговорно нити довољно успјешно јер без 

оправдања није присуствовао већини сједница Колегијума 

Скупштине општине Рудо у 2010.години јер је од десет 

одржаних присуствовао само на двије.   

Члан 155 Пословника Скупштине општине Рудо 

предвиђа да функционер кога бира или именује 

Скупштина општине може бити смијењен са функције ако 

не врши ту функцију у складу са уставом и законом и у 

оквиру датих овлашћења, а члан 156. Пословника 

Скупштине општине Рудо предвиђа да функционер којег 

бира или именује Скупштина може бити опозван са 

функције у складу са Законом ако је не обавља савјесно, 

одговорно и довољно успјешно. 

Члан  20. и 148. Пословника Скупштине општине 

Рудо предвиђа да се о опозиву потпредсједника 

Скупштине општине Рудо изјашњавају одборници тајним 

гласањем.  

 Након спроведеног тајног гласања за опозив 

предсједника Скупштине општине Рудо од присутних 17 

одборника, гласало је: 

- „за“ опозив 9 одборника 

- „против“ опозива  8 одборника, 

Након саопштавања резултата гласања 

Предсједник Скупштине општине Рудо је констатовао да 

је Симић Славиша опозван са функције потпредсједника 

Скупштине општине Рудо.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може  се 

покренути управни спор код надлежног Суда Источно 

Сарајево у року од 30 дана од дана достављања ове 

Одлуке. 

 

Број:01-022-125/10.                                                                                                                                

Датум:04.11.2010.год.   

              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо 

                        Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 34. и  39. Статута општине Рудо 

( „Службени гласник општине Рудо“број:8/08- 

пречишћени текст, 9/08 и 2/09 ) а у складу са чланом 20 и 

149.  Пословника Скупштине општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“број: 8/08 ), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 04.11.2010. године  д о н ј 

е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању потпредсједника Скупштине општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 

ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН, именује се на  функцију 

потпредсједника Скупштине општине Рудо. 

 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-022-126/10                                                                                                                                      

Датум:04.11.2010.год.  

                           ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

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

04.11.2010. године, донијела је  

 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ОРГАНА УПРАВЉАЊА  ЈЗУ 

АПОТЕКА „ЗДРАВЉЕ“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

Тотић Вера, дипломирани фармацеут, разрјешава 

се дужности ВД директора ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо. 
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Станић Стана, Церовић Милина и Маринковић 

Татјана разрјешују се дужности чланова Управног одбора 

ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 

 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-

118/10. од 04.11..2010.године пренијета су оснивачка 

права на ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо са оснивача 

Скупштине општине Рудо на физичко лице Остојић 

Љиљану. 

 Преношењем оснивачких права пренијето је и 

право управљања па је самим тим неопходно разријешити 

органе управљања које је именовала Скупштина општине 

Рудо као оснивач у складу са Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07). 

Узимајући у обзир напред наведено  Скупштина општине 

Рудо је 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) 

донијела рјешење 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:01-018-121/10.                                                             

Датум: 04.11.2010.год.              

                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо  

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 34.  Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 i 2/09) а у складу са чланом 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Рудо на сједници одржаној дана 04.11.2010. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

o замјени члана Комисије за избор и именовања 

 

 

Члан 1. 

 

Сташевић Радојко из Рудог разрјешава се 

чланства у Комисији за избор и именовања Скупштине 

општине Рудо. 

 

 

 

 

Члан  2. 

  

 Умјесто Сташевић Радојка за предсједника  

Комисије за избор и именовања Скупштине општине 

Рудо, именује се Јовановић Драган. 

 

Члан 3. 

 

 За потпредсједника Комисије за избор и 

именовања Скупштине општине Рудо умјесто Церовић 

Благоја именује се Анђић Никола. 

 

Члан  4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

 

Број:01-022-128/10.                                                        

Рудо,04.11.2010.год. 

                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

                       Скупштине општине Рудо   

                      Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.   
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На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 i 2/09) члана 107. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр. 

08/08-пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 04.11.2010. године, 

 донијела је  

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Комисије за планирање развоја 

локалне заједнице  

 

Члан 1. 

 

           Разрјешавају се чланови Комисије за планирање и 

развоја локалне заједнице: 

1.Милко Чолаковић, начелник општине – предсједник, 

2.Милинковић Добрисав, предсједник Скупштине 

   замјеник предсједника, 

3.Младен Видаковић - секретар Комисије,  

4.Зоран Ђуровић, секретар Скупштине општине - члан 

5.Драган Стикић-координатор за опште послове и  

   друш.дјелатности - члан 

6.Душко Симић, представник мјесних заједница - члан 

7.Милена Кујунџић, представник удружења - члан 

8.Снежана Бошњаковић, виши стручни сарадник за буџет 

   - члан 

9.Есад Крехо, представник бошњака - члан “ 

10.Церовић Благоје, представник јавних институција –  

     члан 

11.Анђић Никола, представник приватног сектора - члан 

12.Церовић Дејан, представник омладине - члан 

13.Шимшић Драган, представник удружења - члан 
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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 је на приједлог 

одборника разрјешила чланове Комисије за планирање 

развоја локалне заједнице из разлога што није дала већ 

пола године одговор на одборничко питање да ли је 

извршила бодовање и сачинила ранг листу апликација-

пројеката капиталних инвестицијаза 2009. годину. 

Скупштина је дошла до података да је Комисија 

направила грубу повреду правила и процедуре при давању 

приједлога капиталних инвестиција за 2009.годину јер је 

исте предлагала Скупштини општине без бодовања 

апликација и без сачињавања ранг листе. Комисија је и у 

2010.години начинила грешке у састављању ранг листе, 

јер су по налогу предсједника Комисије поједини чланови 

исправљали су своје предходно оцјењивање и вредновање 

апликација. 

 

Број:01-022-124/10.                                                      

Датум.04.11.2010.год. 

               ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо             

                         Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 107. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр. 

08/08-пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 04.11.2010. године,  

донијела је  

 

О Д Л У К У 

 о именовању чланова Комисије за планирање развоја 

локалне заједнице  

 

Члан 1. 

 

Именују се чланови Комисије за планирање и 

развоја локалне заједнице, и то: 

 

1.Милинковић Добрисав,предсједник Скупштине – 

   предсједник, 

2.Чолаковић Милко, начелник општине – замјеник  

   предсједника 

3.Ђуровић Зоран, секретар Скупштине општине, секретар  

   Комисије, 

4.Шушњевић Драгољуб – члан, 

5.Рађен Богдан-члан, 

6.Соковић Милорад,представник мјесних заједница-члан, 

7.Арсић Илија,представник удружења- члан, 

8.Бошњаковић Снежана, виши стручни сарадник за буџет- 

   члан 

9.Хасечић Хидајета,представник бошњака-члан “ 

10.Мршевић Сања, представник јавних институција-члан 

11.Анђић Никола, представник приватног сектора-члан 

12.Бојанић Верица, представник омладине-члан 

13.Павловић Драган, представник удружења- члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

 

 

Број:01-022-131/10                                                      

Датум: 04.11.2010.год. 

                          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        Скупштине општине Рудо 

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

04.11.2010. године, донијела је  

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ВД   ДИРЕКТОРА  ДЗ „ДР 

СТОЈАНА И ЉУБИЦА“ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

КУСМУК Др ТОМИСЛАВ, разрјешава се 

дужности ВД директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо. 

 

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: 01-022-

78/10 од 31.05.2010.године Скупштина општине је 

расписала конкурс за избор и именовање директора 

ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо а Рјешењем бр.01-18-

81/10 од 31.05.2010.године именован је др.Томислав 

Кусмук за вршиоца дужности директора ДЗ“Др Стојана и 

Љубица“ Рудо на мандатни период од шездесет дана, 

односно до окончања процедуре по јавном конкурсу за 

именовање директора. 

 Комисија за избор је спровела поступак по јавном 

конкурсу и у складу са чланом 12. Закона о 

Министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.41/03) Скупштини општине доставила ранг 

листу кандидата број 01-120-734/10 од 07.10.2010.године. 

 Обзиром да је спроведена процедура по конкурсу 

и да су испуњени услови за именовање директора ДЗ“Др 

Стојана и Љубица“ Рудо, а самим тим и за разрјешење 

вршиоца дужности директора ДЗ“Др Стојана и Љубица“ 
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Рудо, то је Скупштина 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) донијела рјешење 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:01-018-120/10.                                                             

Датум: 04.11.2010.год.      

 

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                           Скупштине општине Рудо  

                                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 73.Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.106/09, члана 4. Закона о министарским, владиним  

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ 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 својој сједници одржаној дана 

04.11.2010. године, донијела је 

 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ДЗ „ДР 

СТОЈАНА И ЉУБИЦА“ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

МИЛИКИЋ др МАРИНА, именује се за в.д. 

директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо на период до 

шесдесет дана, односно до окончања процедуре по јавном 

конкурсу за именовања директора ДЗ“ Др Стојана и 

Љубица“ Рудо. 

 

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: 

 

 Скупштина општине Рудо је на сједници 

одржаној 31.05.2010.године донијела одлуку о 

расписивању конкурса за избор и именовање директора 

ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо. Комисија за избор је 

провела поступак и доставила записник  са састанка 

Комисије по конкурсу од 07.10.2010.године и ранг листу 

кандидата на којој су прворангирани Кусмук Томислав са 

20 бодова и другорангирана Марина  Миликић са 19 

бодова. 

 На сједници одржаној 04.11.2010. године 

Скупштина општине Рудо није прихватила приједлог 

Комисије за избор из разлога што сматра да Комисија за 

избор није испоштовала принципе квалитета и независне 

провјере кандидата прописане чланом 3.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске“ бр.41/03).  

 Како је на истој сједници од 04.11.2010.године 

прије разматрања именовања новог директора разријешен 

досадашњи вршилац дужности директора ДЗ“Др Стојана 

и Љубица“ то је постојала потреба за именовање новог 

вршиоца дужности директора ДЗ“Др Стојана и Љубица“ 

Рудо. 

Обзиром да није постојала сагласност 

Министарства здравља Републике Српске за именовање 

другорангираног кандидата Миликић Марине то ни она 

није именована за директора ДЗ „Др Стојана и Љубица 

већ је на основу члана 73.Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.106/09, члана 

4. Закона о министарским, владиним  другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.41/03) и члана  34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

чланом 149. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

текст) на приједлог одборника извршено њено именовање 

за вршиоца дужности директора ДЗ“Др Стојана и 

Љубица“ Рудо, а накнадно ће бити поништен овај и 

расписан нови конкурс за избор директора ДЗ „Др Стојана 

и Љубица“ Рудо.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може  се 

покренути управни спор код надлежног Суда Источно 

Сарајево у року од 30 дана од дана њеног достављања. 

 

Број:01-018-132/10.                                                             

Датум:04.11.2010.год.         

                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        Скупштине општине Рудо  

                Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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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 својој сједници одржаној 

дана 04.11.2010. године, донијела је 

 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП 

„ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 ТАСИЋ ЉУБИНКО, разрјешава се са функције 

директора ЈП „Информативни центар“ Рудо,  
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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: 

 

 Рјешењем  бр.01-03-176/08 од 30.12.2010.године 

 Скупштина општине Рудо је за директора ЈП 

„Информативни центар“ Рудо именовала Тасић Љубинка 

из Рудог. 

 Дана 04.11.2010.године разматрајући извјештај о 

раду ЈП „Информативни центар“  Рудо Скупштина 

општине Рудо исти није усвојила и разрјешила је са 

функције директора ЈП „Информативни центар“ Рудо 

Тасић Љубинка из Рудог. 

 Наведени извјештај о раду Скупштина општине 

Рудо није усвојила и разрјешила је  функције директора 

ЈП „Информативни центар Рудо из  разлога што је према 

извјештају евидентан губитак у износу од 12.394 КМ и 

што постоји много  пропуста и незаконитости у раду а 

што је евидентирано у извјештајима Интерне контроле за 

контролу буџетских корисника бр.02-40-701/09 од 

16.06.2009 и 14.04.2010.године. Незаконитости и 

неправилности у току прве контроле су евидентиране у 

записнику и наложено је директору да исте отклони у 

разумном року. Накнадном контролом од стране интерне 

контроле која је била 31.03. и 12.04.2010. године утврђене 

су и даље неправилности у раду и пословању а прије 

свега: непоштовање законске одредбе о 40 часовном 

радном времену у току радне седмице, начин рачунања 

прековременог рада у редовном радном времену, 

неправилности у утврђивању коефицијената и укупне 

плате за директора, неправилности код увећања плата по 

разним основама, неправилности код израде аката из 

радних односа, исплата јубиларних награда ретроактивно, 

као и низ других неправилности и недостатака из области 

финансијског пословања. Напред наведене неправилности 

директор није отклонио у разумном року – готово девет 

мјесеци од прве до друге контроле а многе није отклонио 

ни до данас. Поред неправилности утврђених у наведеним 

извјештајима интерне контроле за контролу буџетских 

корисника директору су као недостатак у раду дате и 

бројне примједебе појединих политичких партија на рад и 

понашање ЈП „Информативни центар“ Рудо а посебно у 

изборном периоду, као и недоступност телевизије Рудо 

опозиционим политичким странкама током цијеле године 

осим периода изборне кампање и не реемитовање 

дневника БН телевизије супротно закључку Скупштине 

општине Рудо којим се то од ЈП „Информативни центар“ 

Рудо тражи. 

 Из свега напред наведеног евидентно је 

директорово непоштовање законских прописа и његов 

нерад и неангажованост па је Скупштина општине 

имајући то у виду 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) одлучила као у изреци. 

 

 

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:01-018-129/10.                                                             

Датум:04.11.2010.год.         

                                ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо  

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

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07, 

члана 4. Закона о министарским, владиним  другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ 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 својој сједници одржаној дана 

04.11.2010. године, донијела је 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП 

„ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

НИКИТОВИЋ ИГОР, именује се за в.д. директора 

ЈП „Информативни центар“ Рудо, на период до шесдесет 

дана, односно до окончања процедуре по јавном конкурсу 

за именовања директора ЈП „Информативни центар“ Рудо. 

 

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: 

 

Дана 04.11.2010. године разматрајући извјештај о 

раду ЈП“Информативни центар“ Рудо Скупштина 

општине Рудо исти није усвојила и разрјешила је са 

функције директора ЈП „Информативни центар“ Рудо 

Тасић Љубинка из Рудог. 

Обзиром да је разрјешењем директора 

ЈП“Информативни центар“  Рудо остао без органа 

управљања то се приступило именовању вршиоца 

дужности директора ЈП „Информативни центар“ Рудо. 

На основу члана 18.Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07, 

члана 4. Закона о министарским, владиним  другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.41/03)  и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

чланом 149. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

текст) на приједлог одборника извршено је именовање 

Никитовић Игора за вршиоца дужности директора ЈП 

„Информативни центар“ Рудо. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може  се 

покренути управни спор код надлежног Суда Источно 

Сарајево у року од 30 дана од дана достављања овог 

рјешења. 

 

Број:01-018-123/10.                                                             

Датум:04.11.2010.год.         

                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо  

            Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 41. Закона о заштити од пожара-

пречишћени текст („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.6/09) 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 04.11.2010. године, 

 донијела је  

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

o разрешењу вршиоца дужности старјешине 

Ватрогасног друштва Рудо 

 

Члан 1. 

 

 СИМИЋ ЂОРЂЕ из Рудог разрјешава се са 

функције вршиоца дужности старјешине Ватрогасног 

друштва Рудо. 

 

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 бр. 01-023-

89/10 од 11.05.2009. године на функцију вршоца дужности 

старјешине Ватрогасног друштва Рудо именовала је 

Симић Ђорђа из Рудог, на период од шесдесет дана, 

односно до окончања процедуре по јавном конкурсу за 

именовање старјешине Ватрогасног друштва Рудо. 

 Дана 04.11.2010.године разматрајући извјештај о 

раду Ватрогасног друштва Рудо Скупштина општине 

Рудо исти није усвојила и разрјешила је са функције 

вршиоца дужности старјешине Ватрогасног друштва Рудо 

Симић Ђорђа из Рудог. 

 Наведени извјештај о раду Скупштина општине 

Рудо није усвојила и разрјешила је  Симић Ђорђа 

функције вршиоца дужности старјешине Ватрогасног 

друштва Рудо из разлога што је у истом садржан углавном 

финансијски извјештај а нема извјештаја шта је урађено у 

протеклом периоду. Вршилац дужности старјешине 

Ватрогасног друштва Рудо није у протеклом периоду 

успио да изврши пререгистрацију ватрогасног друштва, 

односно да се у њему успостави пуна контрола 

законитости и рада и да у Ватрогасном друштву Рудо и 

даље има доста пропуста у раду. 

 Скупштина је и даље цијенила чињеницу да је 

Симић Ђорђе на функцији ВД Старјешине Ватрогасног 

друштва Рудо већ дужи период-15 мјесеци а да није за то 

вријеме одрадио регистрацију друштва, нити значајно 

побољшао рад, организацију и опремљеност ватрогасног 

друштва, па сматра да у свом раду није постигао довољно 

успјешне укупне пословне резултате. 

 Имајући у виду напред наведено Скупштина 

општине Рудо је на основу члана 41. Закона о заштити од 

пожара-пречишћени текст („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.6/09) и члана 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:01-018-135/10                                                       

Датум:04.11.2010.год.  

                                ПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудо 

                  Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 41. Закона о заштити од пожара-

пречишћени текст („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.6/09, члана 4. Закона о министарским, 

владиним  другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 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 04.11.2010. 

године, донијела је  

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

o именовању вршиоца дужности старјешине 

Ватрогасног друштва Рудо 

 

Члан 1. 

 

 СИМИЋ ДРАГАН из Рудог именује се за 

вршиоца дужности старјешине Ватрогасног друштва 

Рудо, на период од шесдесет дана, односно до окончања 

процедуре по јавном конкурсу за именовање старјешине 

Ватрогасног друштва Рудо. 

 

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: 

 

Дана 04.11.2010.године разматрајући извјештај о 

раду Ватрогасног друштва Рудо Скупштина општине 

Рудо исти није усвојила и разрјешила је са функције 

вршиоца дужности старјешине Ватрогасног друштва Рудо 

Симић Ђорђа из Рудог. 

Обзиром да је разрјешењем вршиоца дужности 

старјешине Ватрогасно друштво  Рудо остало без органа 

управљања то се приступило именовању новог вршиоца 

дужности старјешине Ватрогасног друштва Рудо. 
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На основу члана 41. Закона о заштити од пожара-

пречишћени текст („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.6/09, члана 4. Закона о министарским, 

владиним  другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03) и члана 

34. Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

чланом 149. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

текст) на приједлог одборника извршено је именовање 

Симић Драгана за вршиоца дућности старјешине 

Ватрогасног друштва Рудо. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може  се 

покренути управни спор код надлежног Суда Источно 

Сарајево у року од 30 дана од дана достављања овог 

рјешења. 

 

Број:01-018-130/10                                                       

Датум:04.11.2010.год.   

                ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                          Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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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 

04.11.2010. године, донијела је  

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ВД   ДИРЕКТОРА  ЦКПД 

„ПРОСВЈЕТА“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

МРШЕВИЋ НЕНАД, разрјешава се дужности ВД 

директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо . 

 

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: 01-022-

77/10 од 31.05.2010.године Скупштина општине је 

расписала конкурс за избор и именовање директора 

ЦКПД „Просвјета“ Рудо а Рјешењем бр.01-18-79/10 од 

31.05.2010.године именован је Мршевић Ненад  за 

вршиоца дужности директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо на 

мандатни период од шездесет дана, односно до окончања 

процедуре по јавном конкурсу за именовање директора. 

 Комисија за избор је спровела поступак по јавном 

конкурсу и у складу са чланом 12. Закона о 

Министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.41/03) Скупштини општине доставила  ранг 

листу кандидата број: 01-120-734/10 од 03.11.2010.године. 

 Обзиром да је спроведена процедура по конкурсу 

и да су испуњени услови за именовање директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо, а самим тим и за разрјешење вршиоца 

дужности директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо, то је 

Скупштина 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) донијела рјешење 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:01-018-122/10.                                                             

Датум: 04.11.2010.год.              

       

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                                         Скупштине општине Рудо  

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

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/10, 

члана 4. Закона о министарским, владиним  другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ 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 својој сједници одржаној дана 04.11.2010. године, 

донијела је 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЦКПД 

„ПРОСВЈЕТА“ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

СТАНКОВИЋ ОЛИВЕРА, именује се за в.д. 

директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо на период до шесдесет 

дана, односно до окончања процедуре по јавном конкурсу 

за именовања директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо. 

 

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: 

 

Скупштина општине Рудо је на сјеници одржаној 

31.05.2010.године донијела одлуку о расписивању 

конкурса за избор и именовање директора 

ЦКПД“Просвјета“ Рудо бр.01-022-77/10. Комисија за 

избор је провела поступак и доставила записник  са 
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састанка Комисије по конкурсу од 03.11.2010.године и 

ранг листу кандидата.  

 На сједници одржаној 04.11.2010. године 

Скупштина општине Рудо није прихватила приједлог 

Комисије за избор и није именовала предложеног 

кандидата.   Како је на истој сједници од 

04.11.2010.године прије разматрања именовања новог 

директора разријешен досадашњи вршилац дужности 

директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо то је постојала 

потреба за именовање новог вршиоца дужности директора 

ЦКПД „Просвјета“ Рудо. 

Обзиром да за директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

није конкурисао ниједан други кандидат то је на основу 

члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.68/10, члана 4. Закона о 

министарским, владиним  другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.41/03) и члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09), а у складу са чланом 149. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

извршено именовање Станковић Оливере за вршиоца 

дужности директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо, а накнадно 

ће бити поништен овај и расписан нови конкурс за избор 

директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо.  

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може  се 

покренути управни спор код надлежног Суда Источно 

Сарајево у року од 30 дана од дана његовог достављања. 

 

Број:01-018-127/10.                                                             

Датум:04.11.2010.год.         

                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 32. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.54/08, 126/08 и 92/09) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

чланом 113. Пословника о раду Скупштине општине Рудо 

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

текст), Скупштина општине Рудо је на сједници одржаној 

дана 04.11.2010.године, донијела 

 

З А К  Љ У Ч А К 

о усвајању амандмана на приједлог Ребаланса буџета 

општине Рудо за 2010.годину 

 

 

 1. Усваја се амандман одборника Милинковић 

Добрисава на приједлог Ребаланса буџета општине Рудо 

за 2010.годину за измјене организационе класификације, 

како слиједи: 

  

1.конто 611241-накнада скупштинским 

одборницима умјесто 56.960  предлаже се 58.960 

 2.конто 611242-накнада скупштинским комисија 

да се повећа за 2.000 и да износи 4.500 

 3.конто 612111 и конто 612120 ускладити са 

измјенама претходног конта а то је обрачун пореза и 

доприноса 

 4.конто 612242-накнада члановима Општинске 

изборне комисије умањити са 9.790 на 8.600. 

 5.конто 612111 и 612120-порезе и доприносе 

ускладити са претходном измјеном. 

 6.конто 611100-бруто плате запосленима у 

администрацији повећати са 548.000 за 27.750 а то је 

износ регреса са конта 611224 и за 15.690 а то је износ 

дијела накнаде за теренски рад савјета мјесних заједница 

–  а то је конто 611222 и увећати за припадајуће порезе и 

доприносе по овим ставкама које су додате. 

 7.конто 611222-накнаде за рад савјета мјесних 

заједница умјесто 20.520 предлаже се 4.020. 

 8.конто 611224-регрес у износи од 27.750 – брише 

се. 

 9.конто 612111-порез на остала примања 

ускладити и обрачунати у складу са претходним 

измјенама личних примања. 

 10.конто 612120-допринос на остала лична 

примања ускладити и обрачунати у складу са претходним 

измјенама остала лична примања.  

 11.конто 613724-одржавање инфраструктуре и 

чишћење снијега умјесто 42.000 предлаже се 5.000. 

 12.конто 613934- компјутерске услуге умјесто 

8.500 предлаже се  7.000 

 13.конто 613991-трошкови одржавања јавних 

површина умјесто 22.000 предлаже се 20.000 

 14.конто 613993-трошкови јавне расвјете умјесто 

37.600 предлаже се 32.600 

 15.конто 821200-учешће општине у пројектима 

умјесто 612.640 предлаже се 570.819 

 16.конто 821300-капитални трошкови- набавка 

опреме предлаже се 1.373 

 17.конто 821600-рекоснтрукција и инвестиционо 

одржавање предлаже се износ 40.448  

 18.конто 614221-једнократне новчане помоћи 

умјесто 12.547 предлаже се 17.547 

 19.конто 614222-сталне новчане помоћи умјесто 

65.400 предлаже се 70.400 

 20.конто 614237-превоз ђака умјесто 45.000 

предлаже се 40.000 

 21.конто 614234-студентски кредити умјесто 

50.000 предлаже се 55.200 

 22.конто 614236-реконструкција и одрживи 

повратак умјесто 6.000 предлаже се 4.000 

 23.конто 614239-елементарне непогоде умјесто 

34.000 предлаже се 44.000 

 24.конто 614299-буџетска резерва умјесто 40.675 

предлаже се 37.275 

 25.конто 614311-ЦКПД “Просвјета” умјесто 

40.300 предлаже се 50.300 

 26.конто 614311-библиотека умјесто 6.000 

предлаже се 4.500 

 27.конто 614311-СШЦ Рудо умјесто 56.600 

предлаже се 45.000 
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 28.конто 614311-спортски савез умјесто 89.000 

предлаже се 91.000 

 29.конто 614311-удружење пензионера умјесто 

4.000 предлаже се 9.000 

 30.конто 614311-политичке партије умјесто 

12.200 предлаже се 15.200 

 31.конто 614311-вјерске организације умјесто 

2.000 предлаже се 6.000 

 32.конто 614411-агенција за економски развој 

умјесто 50.000 предлаже се 65.000 

 33.конто 614411-Дом здравља предлаже се 5.000 

 

Код свих осталих конта остају предлози 

предлагача. 

 Буџетски оквир остаје не промјењен што значи да 

укупни приходи износе 4.411.721 КМ а укупни расходи 

такође износе 4.411.721 КМ а што је у складу са 

предлогом предлагача и са добијеном сагласношћу 

Министарства финансија, уз стриктно поштовање члана 

39. Закона о буџетском систему, а што је и услов 

Министарства финансија садржан у сагласности. 

 Евентулану мању разлику у односу на 

предложени оквир буџета ускладити са корекцијом 

буџетске резерве. 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-400-137/10.                                                                 

Датум:04.11.2010.год.  

                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

                             Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) а у складу са чланом 113. Пословника о 

раду Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

општине Рудо је на сједници одржаној даана 

04.11.2010.године, донијела 

 

З А К  Љ У Ч А К 

o начину трошења појединих ставки буџета општине 

Рудо за 2010.годину 

 

 1. Приликом реализација буџета општине Рудо за 

2010. годину поједине ставке ће се трошити на следећи 

начин: 

 

-конто 614311-удружење пензионера – уплату 

извршти по основу списка најугроженијих пензионера 

које ће урадити Удружење пензионера а појединачни 

износ да буде не мањи од 50 и не већи од 100 КМ. 

 -конто 614311-вјерске организације – уплате 

вршити  по приједлогу Комисије за вјерска питања или 

посебне одлуке Скупштине. 

 -конто 614239-елементарне непогоде – по 

приједлогу скупштинске комисије која ће бити формирана 

уз сарадњу Комисије која је евидентирала и орјентационо 

процјенила висину штете ( од поплава, клизишта и града и 

осталих елементарних непогода). 

 -конто 614234-студентски кредити увећани износ 

од 5.000 КМ исплатити ретроактивно за школску 

2009/2010. годину новим корисницима са већ утврђене 

ранг листе а по приједлогу Комисије. 

 -конто 614239-учешће општине у пројекту 

“ХЕЛП” по приједлогу скупштинске комисије која ће 

бити формирана са циљем да се упозна са овим пројектом 

и да учествује у реализацији истог. 

 -конто 614311-спортски савез износ од 2.000 КМ 

искључиво да Савез одобри карате секцији Рудо.” 

 

 2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у “Службеном гласнику општине Рудо”. 

 

Број:01-400-138/10.                                                             

Датум:04.11.2010.год.           

                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо  

                             Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 34.Статута општине Рудо 

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

текст,9/08 и 2/09) а у складу са чланом 113.Пословника о 

раду скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

општине Рудо на сједници одржаној 04.11.2010.године у 

поступку именовања директора ДЗ“Др Стојана и Љубица“ 

Рудо је након разматрања ранг листе кандидата-приједлог 

Комисије за избор, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Не прихвата се приједлог комисије за избор 

да се за директора Дома здравља „Др Стојана 

и Љубица“  Рудо именује Кусмук Томислав. 

 

2. Овај закључак 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 на сједници 

одржаној 31.05.2010.године донијела одлуку о 

расписивању конкурса за избор и именовање директора 

ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо бр.01-022-78/10. 

Комисија за избор је провела поступак и доставила 

записник  са састанка Комисије по конкурсу од 

07.10.2010.године и ранг листу кандидата на којој су 

прворангирани Кусмук Томислав са 20 бодова и Марина  

Миликић са 19 бодова.У складу са чланом 73.став 1. 

Закона о здраственој заштити (“Службени гласник 

Републике Српске“ бр.106/09) од Министарства здравља 

је добијена сагласност за именовање прворангираног 

Кусмук Томислава за директора ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо. 
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 На сједници одржаној 04.11.2010. године 

Скупштина општине Рудо није прихватила приједлог 

Комисије за избор из разлога што сматра да Комисија за 

избор није испоштовала принципе квалитета и независне 

провјере кандидата прописане чланом 3.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске“ бр.41/03).  

Из записника Комисије се не види по ком основу 

и из којих разлога је другопласирани кандидат оцијењен 

са једним бодом мање од првопласираног, како налаже 

члан 12. Став 1. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, а  неспорна је 

чињеница да кандидат Миликић Марина посједује већи 

степен стручне спреме- специјализацију и да има 11 

година радног стажа у односу на прворангираног Кусмук 

Томислава који има 3 године радног стажа и која због тога 

по мишљењу Скупштине  много боље познаје 

проблематику организације здравствене службе на 

подручју општине Рудо. Такође у саставу Комисије није 

био ниједан љекар, односно здраствени радник па 

Скупштина из свега наведеног  сматра да Комисија за 

избор није имала објективан, непристрасан и стручан 

приступ у свом раду и аргументовано вјерује да нису 

испоштовани принципи и процедуре утврђени  чланом 3. 

Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

и из тих разлога  у складу са чланом 12.став 3. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске није прихватила приједлог Комисије за 

избор и именовала прворангираног кандидата Кусмук 

Томислава. Обзиром да није постојала сагласност 

Министарства здравља Републике Српске за именовање 

другорангираног кандидата Миликић Марине то ни она 

није именована већ је у складу са чланом 149.Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

извршено њено именовање за вршиоца дужности 

директора ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо, а накнадно ће 

бити поништен овај и расписан нови конкурс за избор 

директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо.  

  

  

Број:01-018-133/10    

Датум:04.11.2010.год. 

                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                         Скупштине општине Рудо 

                             Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 34.Статута општине Рудо 

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

текст,9/08 и 2/09) а у складу са чланом 113.Пословника о 

раду скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

општине Рудо је на сједници одржаној 04.11.2010.године 

у поступку именовања директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

након разматрања  ранг листе кандидата-приједлог 

Комисије за избор, донијела је 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Не прихвата се приједлог Комисије за избор 

да се за директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

именује Мршевић Ненад. 

 

2. Овај закључак 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 на сјеници одржаној 

31.05.2010.године донијела одлуку о расписивању 

конкурса за избор и именовање директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо бр.01-022-77/10. Комисија за избор је 

провела поступак и доставила записник  са састанка 

Комисије по конкурсу од 03.11.2010.године и ранг листу 

кандидата на којој је једино рангирани кандидат Мршевић 

Ненад са 16,25 бодова. 

 На сједници одржаној 04.11.2010. године 

Скупштина општине Рудо није прихватила приједлог 

Комисије за избор из разлога што сматра да предложени 

кандидат није адекватан за именовање јер је исти од 

2005.године вршио функцију директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо а није му  усвојен последњи извјештај о 

пословању из разлога што је у истом исказан губитак који 

се протеже више година и што постоје пропусти и 

незаконитости у раду а које су евидентиране у Извјештају 

Интерне контроле за контролу буџетских корисника 

бр.02-40-701/09 од 03.09.2010.године. Незаконитости и 

неправилности у раду наведене и извјештају односе се на 

дужину радног времена и евиденцију истог, неажурност 

досијеа радника, неусаглашено стање са купцима и 

добављачима, кршење Закона о доприносима-

неуплаћивање пореза и доприноса на плату, лоша наплата 

закупнине пословног простора и непредузимање 

активности на наплати исте и друго). Такође у више 

наврата није омогућио наведеној Интерној контроли да 

изврши увид у документацију и изврши контролу 

пословања што се види из обавјештења Интерне контроле 

бр.02-40-701/09 од 14.05.2010. и 16.06.2010.године. Такође 

у више наврата није присуствовао сједницама Скупштине 

општине Рудо када је на дневном реду био извјештај ове 

установе. 

 Скупштина је мишљења да је комисија за избор 

направила пропуст у свом раду јер у записнику о 

спроведеном конкурсу није навела да ли је при 

разматрању-оцјењивању а посебно при предлагању 

кандидата уопште узела у обзир извјештај Интерне 

контроле за контролу буџетских корисника од 

03.09.2010.године а који се директно односи на рад ЦКПД 

„Просвјета“ односно њеног досадашњег директора 

Мршевић Ненада. Извјештај је био достављен Комисији 

по закључку колегијума Скупштине општине Рудо и из 

истог се јасно и недвосмислено доказује више пропуста, 

непраилности и против законитих радњи учињених од 

стране вршиоца дужности директора ЦКПД “Просвјета“ 

Рудо Мршевић Ненада, па стога Скупштина сматра да 

Комисија није одрадила свој посао стручно, 

професионално и непристрасно. 
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 Имајући у виду све напред наведено Скупштина 

је одлучила као у диспозитиву овог закључка. 

  

Број:01-018-136/10    

Датум:04.11.2010.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-пречишћен 

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.-

30.09.2010.године, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 04.11.2010.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ВРАЋАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА ПЕРИОД 01.01.-

30.09.2010.ГОДИНЕ  
 

Члан  1. 

 

 Враћа се на дораду Извјештај о извршењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.-30.09.2010. године. 

 Приликом дораде извршити појашњења 

појединих ставки извјештаја према примједбама Комисије 

за буџет и финансије. Овај извјештај припремити за прву 

наредну сједницу Скупштине општине Рудо. 

  

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-401-139/10. 

Датум: 04.11.2010.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-пречишћен 

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о стању саобраћаја  и путних комуникација 

на територији општине Рудо, Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О ВРАЋАЊУ НА ДОРАДУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

СТАЊУ САОБРАЋАЈА И ПУТНИХ 

КОМУНИКАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

РУДО 

Члан  1. 

 

 Враћа се на дораду Информација о стању 

саобраћаја  и путних комуникација на територији 

општине Рудо. 

 Приликом дораде потпуније обрадити ову 

проблематику и информацију припремити за прву 

наредну сједницу Скупштине општине Рудо.  

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-34-151/10. 

Датум: 04.11.2010.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-пречишћен 

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о јавном реду и миру на подручју оппштине 

Рудо, Скупштина општине Рудо је на сједници одржаној 

дана 11.04.2010.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОМ РЕДУ И 

МИРУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о јавном реду и миру на 

подручју оппштине Рудо.  

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-21-156/10. 

Датум: 04.11.2010.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-пречишћен 

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о упису ученика у школској 2010/2011 

години, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 04.11.2010.године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ 

УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2010/2011 ГОДИНИ 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о упису ученика у 

школској 2010/2011 години.  

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-61-152/10. 

Датум: 04.11.2010.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-пречишћен 

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању ЈЗУ Апотека „Здравље“ 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ ЈЗУ 

АПОТЕКА „ЗДРАВЉЕ“ РУДО 

 

 

Члан  1. 

 

  Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању 

ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-50-145 /10. 

Датум: 04.11.2010.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-пречишћен 

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању Центра за социјални рад 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању 

Центра за социјални рад Рудо. 

  

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-53-140/10. 

Датум: 04.11.2010.год.    

                              ПРЕДСЈЕДНИК 

       Скупштине општине Рудо 

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

 

28 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању Народне библиотеке 

„Просвјета“ Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ПРОСВЈЕТА“ РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању 

Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо. 

  

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број: 01-62-141/10. 

Датум: 04.11.2010.год.    

                           ПРЕДСЈЕДНИК 

     Скупштине општине Рудо 

           Добрисав Милинковић,дипл.ецц.с.р. 

 

29 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 
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општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању Општинске развојне 

агенције Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ ОПШТИНСКЕ 

РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању 

Општинске развојне агенције Рудо. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-18-142/10. 

Датум: 04.11.2010.год.    

                               ПРЕДСЈЕДНИК 

       Скупштине општине Рудо 

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

 

30 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању ОО Црвени крст Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ ОО ЦРВЕНОГ 

КРСТА РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању 

ОО Црвени крст Рудо. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-143/10. 

Датум: 04.11.2010.год.    

                              ПРЕДСЈЕДНИК 

       Скупштине општине Рудо 

            Добрисав Милинковић,дипл.ецц.с.р. 

 

 

 

 

31 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању Општинске борачке 

организације Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ ОПШТИНСКЕ 

БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању 

Општинске борачке организације Рудо. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-144/10. 

Датум: 04.11.2010.год.    

                              ПРЕДСЈЕДНИК 

         Скупштине општине Рудо 

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

 

32 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању Дома здравља „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 04.11.2010.године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА 

ЗДРАВЉА „ДР СТОЈАНА И ЉУБИЦА“ РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном пословању 

Дома здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-50-146/10. 

Датум: 04.11.10.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

       Скупштине општине Рудо 

          Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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33 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању Ватрогасног друштва Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О НЕ УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ 

ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Не усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Ватрогасног друштва Рудо. 

  

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-29-149/10. 

Датум: 04.11.2010.год.    

                              ПРЕДСЈЕДНИК 

       Скупштине општине Рудо 

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

 

34 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању ЦКПД „Просвјета“ Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О НЕ УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ ЦКПД 

„ПРОСВЈЕТА“ РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Не усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЦКПД „Просвјета“ Рудо. 

  

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-018-148/10. 

Датум: 04.11.10.год. ПРЕДСЈЕДНИК 

                      Скупштине општине Рудо 

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

 

35 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању Информативног центра 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О НЕ УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ 

ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Не усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Информативног центра Рудо. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-641-147/10. 

Датум: 04.11.2010.год.    

                               ПРЕДСЈЕДНИК  

        Скупштине општине Рудо 

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

 

36 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о рјешавању управних предмета, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЈЕШАВАЊУ 

УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о рјешавању управних 

предмета.  

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-05-153/10. 

Датум: 04.11.2010.год.    

                             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

            Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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37 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о спровођењу законских и других прописа у 

области заштите бораца, РВИ и породица погинулих 

бораца, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СПРОВОЂЕЊУ 

ЗАКОНСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ БОРАЦА, РВИ И ПОРОДИЦА 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о спровођењу законских и 

других прописа у области заштите бораца, РВИ и 

породица погинулих бораца.  

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-534-154/10. 

Датум: 04.11.2010.год.    

                             ПРЕДСЈЕДНИК 

       Скупштине општине Рудо 

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

 

38 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о реализацији одлука и закључака 

Скупштине општине Рудо са 17. и 18. сједнице 

Скупштине општине Рудо, Скупштина општине Рудо је 

на сједници одржаној дана 11.04.2010.године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ОДЛУКА И ЗАКЉУЧАКА СА 17. И 18. СЈЕДНИЦЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о реализацији одлука и 

закључака Скупштине општине Рудо са 17. и 18. сједнице 

Скупштине општине Рудо.  

 

  

 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-013-155/10. 

Датум: 04.11.2010.год.    

                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                    Скупштине општине Рудо 

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

 

39 

 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08 и 2/09) и члана 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

о шестомјесечном пословању „Рудоспорта“ Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

04.11.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О НЕ РАЗМАТРАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ 

„РУДОСПОРТА“ РУДО 

 

Члан  1. 

 

  Усваја се закључак да се не разматра Извјештај о 

шестомјесечном пословању Установе за управљање 

спортским објектима „Рудоспорт“ Рудо. 

 Овај извјештај се не разматра из разлога што 

сједници Скупштине општине Рудо приликом разматрања 

није присуствовао представник „Рудоспорта“ Рудо. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број: 01-66-150/10. 

Датум: 04.11.2010.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 мјерилима и критеријумима за разврставање 

локалних путева и улица на подручју општине Рудо; 

02-Одлука о усвајању Ребаланса буџета општине Рудо за 

2010.годину; 

03-Одлука о преносу оснивачких права ЈЗУ Апотека 

„Здравље“ Рудо; 

04-Одлука о опозиву са функције потпредсједника 

Скупштине општине Рудо; 

05-Одлука о именовању потпредсједника Скупштине 

општине Рудо; 

06-Рјешење о разрјешењу органа управљања ЈЗУ Апотека 

„Здравље“ Рудо; 

07-Одлука о замјени члана Комисије за избор и 

именовање; 

08-Одлука о разрјешењу чланова Комисије за планирање 

развоја локалне заједнице; 

09-Одлука о именовању чланова Комисије за планирање 

развоја локалне заједнице; 

10-Рјешење о разрјешењу в.д.директора Дома здравља 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо; 

11-Рјешење о именовању в.д.директора Дома здравља „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо; 

12-Рјешење о разрјешењу директора ЈП Информативни 

центар Рудо; 

13-Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈП 

Информативни центар Рудо; 

14-Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности старјешине 

Ватрогасног друштва Рудо; 

15-Рјешење о именовању вршиоца дужности старјешине 

Ватрогасног друштва Рудо; 

16-Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора 

ЦКПД „Просвјета“ Рудо; 

17-Рјешење о именовању вршиоца дужности директора 

ЦКПД „Просвјета“ Рудо; 

18-Закључак о усвајању амандмана на приједлог 

Ребаланса буџета општине Рудо за 2010.године: 

19-Закључак о начину трошења појединих ставки буџета 

општине Рудо за 2010.годину; 

20-Закључак о неприхватању приједлога Комисије за 

избор о именовању директора Дома здравља Рудо; 

21-Закључак о неприхватању приједлога Комисије за 

избор о именовању директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо; 

22-Закључак о враћању Извјештаја о извршењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.-30.09.2010.године; 

23-Закључак о враћању на дораду Информације о стању 

саобраћаја и путних комуникација на подручју општине 

Рудо; 

24-Закључак о усвајању Информације о јавном реду и 

миру на подручју општине Рудо; 

25-Закључак о усвајању Информације о упису ученика у 

школској 2010/2011 години; 

26-Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо; 

27-Закључак  о усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању Центра за социјални рад Рудо; 

28-Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо; 

29-Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању Општинске развојне агенције Рудо; 

30-Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању ОО Црвени крст Рудо; 

31-Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању Општинске борачке организације Рудо; 

32-Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању Дома здравља „ДР Стојана и Љубица“ Рудо; 

33-Закључак о не усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању Ватрогасног друштва Рудо; 

34-Закључак о не усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању ЦКПД „Просвјета“ Рудо; 

35-Закључак о не усвајању Извјештаја о шестомјесечном 

пословању Информативног центра Рудо; 

36-Закључак о усвајању Информације о рјешавању 

управних предмета; 

37-Закључак о усвајању Информације о спровођењу 

законских и других прописа из области заштите бораца, 

РВИ и породица погинулих  бораца; 

38-Закључак о усвајању Информације о реализацији 

одлука и закључака са 17. и 18. сједнице Скупштине 

општине Рудо; 

39-Закључак о не разматрању Извјештаја о 

шестомјесечном пословању „Рудоспорта“ Рудо. 
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