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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година XII Рудо, 13. децембар 2010.године Број: 12 

 
 
АКТА СКУПШТИНЕ 
 
01 

На основу члана 10. Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије („Службени гласник 

РС“,бр.85/03) 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 

107.Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 06.12.2010. године, д о н и ј 

е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о условима за 

одобравање кредита из средстава буџета општине 

Рудо за подстицај економског развоја 

 

Члан  1. 

 

 У Одлуци о условима за одобравање кредита 

из средстава буџета општине Рудо за подстицај 

економског развоја („Службени гласник општине 

Рудо“ бр.12/09) члан 10. став 3. Мијења се и гласи: 

 „Општина Рудо има два члана-представника 

у заједничком кредитном одбору банака и општине 

Рудо.“ 

 Иза става 3. истог члана додаје се став 4. и 5. 

који гласе: 

 „Један представник општине Рудо је 

предсједник Комисије за оцјену оправданости 

захтјева и израду приједлога корисника кредита по 

функцији, а другог представника именује  

Скупштина општине на приједлог начелника 

општине.“ 

 „Задужује се начелник општине да са 

банкама закључи анекс уговора којим ће бити 

обухваћене измјене из члана 1. ове Одлуке.“ 

 

 

Члан  2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-160/10     

Датум:06.12.2010.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-

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

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 06.12.2010.године,  

д о н и ј е л а   је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  измјени Одлуке о додјели студентских кредита  

из средстава буџета општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о додјели студентских кредита из 

средстава буџета општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ бр.7/10 члан 10.став 1. мјења се и 

гласи: 

 „Конкурс за додјелу студентских кредита 

расписују и поступак по истом спроводе комисије 

које  именује Скупштина општине Рудо“. 

Члан  2. 

 

 Члан 12.став 3.мјења се и гласи: 

 „У року од 8 дана од дана објављивања 

прелиминарне ранг листе незадовољни подносиоци 
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пријаве имају право приговора на исту 

Другостепеној комисији за додјелу студентских 

кредита“. 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 01-022-163/10.                                                       

Датум:06.12.10.  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.8/08-пречишћени текст), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 06.12.2010.године,  

д о н и ј е л а   је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  измјени Одлуке о додјели студентских 

стипендија  из средстава буџета општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о додјели студентских стипендија 

из средстава буџета општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ бр.7/10 члан 8.став 1. мјења 

се и гласи: 

 „Конкурс за додјелу студентских стипендија 

расписују и поступак по истом спроводе комисије 

којe  именује Скупштина општине Рудо“. 

 

Члан  2. 

 

 Члан 10.став 3.мјења се и гласи: 

 „У року од 8 дана од дана објављивања 

прелиминарне ранг листе незадовољни подносиоци 

пријаве имају право приговора на исту 

Другостепеној комисији за додјелу студентских 

стипендија“. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

Број: 01-022-166/10.                                                       

Датум: 06.12.10.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо 

                      Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

04 

 
          На осову члана 30. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“,број:5/93, 15/96, 110/03 и 33/08) и члана 34. 

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 06.12.2010.године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о висини новчане помоћи 

 

Члан 1. 

 

           Новчана помоћ се исплаћује мјесечно у износу 

од : 

 

1.  за појединца                     60,00 КМ 

2.  за породицу са два члана  70,00 КМ 

3.  за породицу са три члана  80,00 КМ 

4.  за породицу са четири и више  

     чланова                        90,00 КМ 

 

Члан 2. 

 

          Новчана средства за исплату права у 

наведеним износима се исплаћују из средстава 

буџета општине Рудо, Центру за социјални рад Рудо. 

 

Члан 3. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

а примјењиваће се од 01.10.2010.године. 

Ступањем на снагу ове Одлуке предстаје да важи 

Одлука о висини новчане помоћи број:01-023-219/09. 

од 30.10.2009.године. 

 

Број:01-022-211/10.                                                

Датум:06.12.10.год.       ПРЕДСЈЕДНИК                                  

                             Скупштине општине Рудо 

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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На основу члана 17. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.96/05) и 

члана 34. Статута општине Рудо –пречишће текст 

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

9/08),на предлог Комисије за избор и именовања, 

Скупштина општине Рудо ,на сједници одржаној 

дана 06.12.2010.године,  донијела је : 

 

О Д Л У К У 

о платама функционера локалне 

самоуправе Рудо 
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Члан 1. 

 

Овом одлуком регулише се износ плата 

општинских функционера и то : 

-начелника општине 

-замјеника начелника општине  

-предсједника Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Основица за обрачун плата функционера, из 

члана 1.ове одлуке, је просјечна плата запослених у 

Административној служби општине Рудо у 

протеклој години. 

Коефицијенти за обрачун плата су: 

1. Начелник општине................... 3 

2. Замјеник начелника ................. 1.5 

3. Предсједник  Скупштине......... 2.8 

 

Члан 3. 

 

 Обрачуната плата функционера из члана 1. 

ове Одлуке увећава се по основу критеријума  броја 

становника и то: 

1. Начелник општине.................  20 % 

2. Замјеник начелника ...............  20 % 

3. Предсједник  Скупштине.......  20 % 

 

Члан 4. 

 

Функционери, из члана 1. ове одлуке, немају 

право на увећање плате за случај прековременог 

рада. 

Члан 5. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престају 

да важе Одлуке Скупштине општине Рудо бр. 01-

023-123/08 од 11.12.2008. године и бр. 01-023-166/09 

од 30.06.2009. године. 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 01-022-173/10                                                                   

Дана: 06.12.10.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 19. и 44.  

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 06.12.2010.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

o измјени Одлуке о висини накнаде за обављање 

дужности одборника 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о висини накнаде за обављање 

дужности одборника „Службени гласник општине 

Рудо број: 9/10, члан 2. мјења се и гласи: 

 „На име обављања дужности одборника 

Скупштине општине Рудо, према планираним 

срествима у буџету општине Рудо, одборницима 

припада накнада у износу од 365,00 КМ. 

Накнада из предходног става увећава се за 

износ од 30,00 КМ за сваки дан присуствовања 

сједницама Скупштине општине у том мјесецу.“ 

 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-165/10              

Датум: 06.12.10.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) a у складу са чланом 

107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст) a на приједлог Комисије за избор, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 06.12.2010. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о поништењу јавног конкурса 

 

Члан 1. 

 

 Поништавају се јавни конкурси за избор и 

именовање директора ДЗ “Др Стојана и Љубица“ 

Рудо и директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо, број: 01-

120-734/10 од 24.06.2010.године, објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број 63/10.  
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Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и 

дневном листу „Фокус“.      

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 

 

 Одлуком Скупштине општине Рудо расписан 

је јавни конкурс за избор  и именовање директора ДЗ 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо и ЦКПД“Просвјета“ 

Рудо. Овај конкурс објављен је у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ бр.63/10 и дневном 

листу „Фокус“. Комисија за избор је провела 

поступак, обрадила приспјеле пријаве, обавила 

интервју са кандидатима, сачинила ранг листе 

кандидата и доставила Скупштини општине Рудо на 

именовање. 

 Скупштина општине Рудо није прихватила  

приједлог Комисије за избор јер сматра да иста 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). 

Код давања приједлога ранг листе кандидата 

за ДЗ“ ДР Стојана и Љубица“ Рудо  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 другорангирани 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.Стога се сматра да 

другорангирана, 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 расписан нови 

конкурс за избор директора ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо. 

Скупштина општине Рудо није прихватила 

приједлог Комисије за избор да именује Мршевић 

Ненада- као јединог кандидата по конкурсу 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 у 

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 

досасашњег директора а сада кандидата за новог 

директора-Мршевић Ненада. Извјештај је био 

достављен Комисији по закључку Колегијума 

Скупштине општине Рудо и из истог се јасно и 

недвосмислено доказује више пропуста, 

неправилности и против законитих радњи учињених 

од стране Мршевић Ненада, па стога Скупштина 

сматра да Комисија за избор није одрадила свој 

посао стручно, професионално и непристрасно. 
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Узимајући у обзир напред наведене разлоге 

Скупштина општине Рудо поништава јавни конкурса 

поближе описане у члану 1.ове Одлуке. 

  

Број:01-022-185/10                                                       

Датум: 06.12.10.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“,број:68/07), и члана  34. Статута општине 

Рудо-пречишћен текст („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 06.12.2010.године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

o расписивању поновног јавног конкурса за избор 

и именовање директора у  

Дому здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

Расписује се поновни јавни конкурс за избор 

и именовање директора у Дому здравља  „Др Стојана 

и Љубица“ Рудо,                                                                

 

Члан 2. 

 

Комисија за избор ће расписати јавни 

конкурс и извршити поступак избора, укључујући 

преглед приспјелих пријава и предлагање кандидата. 

 

Члан 3. 

 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “ , дневном  листу 

„Фокус“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо ". 

 

Број: 01-022-189/10                                                   

Дана: 06.12.10.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“,број:68/07), и члана  34. Статута општине 

Рудо-пречишћен текст („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 06.12.2010.године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

o расписивању поновног јавног конкурса за избор 

и именовање директора у Центру за културно 

просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

Расписује се поновни јавни конкурс за избор 

и именовање директора у Центру за културно 

просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо.                                                                

 

Члан 2. 

 

Комисија за избор ће расписати јавни 

конкурс и извршити поступак избора, укључујући 

преглед приспјелих пријава и предлагање кандидата. 

 

Члан 3. 

 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “, дневном  листу 

„Фокус“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо ". 

 

Број: 01-022-188/10 

Дана: 06.12.10.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“,број:68/07), и члана  34. Статута општине 

Рудо-пречишћен текст („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 06.12.2010.године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

o расписивању  јавног конкурса за избор и 

именовање директора у ЈП „Информативни 

центар“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

Расписује се јавни конкурс за избор и 

именовање директора у ЈП „Информативни центар“ 

Рудо.                                                                



 

 

                                                „Службени гласник општине Рудо“    број 12/10                            Страна    

 
6 

 

Члан 2. 

 

Комисија за избор ће расписати јавни 

конкурс и извршити поступак избора, укључујући 

преглед приспјелих пријава и предлагање кандидата. 

 

Члан 3. 

 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “, дневном  листу 

„Фокус“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо ". 

 

Број: 01-022-187/10 

Дана: 06.12.10.год. ПРЕДСЈЕДНИК 

              Скупштине општине Рудо 

                    Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 41. И 42. Закона о заштити 

од пожара-пречишћени текст („Службени гласник 

Републике Српске“,број:06/09), и члана  34. Статута 

општине Рудо-пречишћен текст („Службени гласник 

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

Рудо, на сједници одржаној дана 06.12.2010.године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

o расписивању  јавног конкурса за избор и 

именовање старјешине  Ватрогасног друштва 

Рудо 

 

Члан 1. 

 

Расписује се јавни конкурс за избор и 

именовање старјешине Ватрогасног друштва Рудо.                                                                

 

Члан 2. 

 

Комисија за избор ће расписати јавни 

конкурс и извршити поступак избора, укључујући 

преглед приспјелих пријава и предлагање кандидата. 

 

Члан 3. 

 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “, дневном  листу 

„Фокус“и Телевизији Рудо. 

 

 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо ". 

 

Број: 01-022-186/10 

Дана: 06.12.10.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), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

доноси 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за уплату оснивачког 

улога за ЦКПД „Просвјета“ Рудо из буџета 

општине Рудо  

 

Члан 1. 

 

 Одобравају се  средства за уплату оснивачког 

улога за ЦКПД „Просвјета“ Рудо из буџета општине 

Рудо за 2010.годину  у износу од 2.000 КМ, са ставке 

„Учешће општине у пројектима“ конто 821200 из 

дијела који је Одлуком о усвајању Плана капиталних 

инвестиција за 2010.годину бр.01-022-113/10 од 

06.09.2010.године планиран за откуп земљишта на 

Росуљама. 

 

Члан 2. 

 
 За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине Рудо и Одјељење за привреду и 

финансије. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 01-022-181/2010     

Датум:06.12.10.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), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

доноси 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за уплату оснивачког 

улога за Ватрогасно друштво Рудо из буџета 

општине Рудо  

 

Члан 1. 

 

 Одобравају се  средства за уплату оснивачког 

улога за Ватрогасно друштво  Рудо из буџета 

општине Рудо за 2010.годину  у износу од 2.000 КМ, 

са ставке „Учешће општине у пројектима“ конто 

821200 из дијела који је Одлуком о усвајању Плана 

капиталних инвестиција за 2010.годину бр.01-022-

113/10 од 06.09.2010.године планиран за откуп 

земљишта на Росуљама. 

 

Члан 2. 

 
 За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине Рудо и Одјељење за привреду и 

финансије. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 01-022-180/2010    

Датум: 06.12.10.год.    ПРЕДСЈЕДНИК  

                            Скупштине општинеРудо  

                  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), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

доноси 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за уплату оснивачког 

улога за ЈП „Информативни центар“ Рудо из 

буџета општине Рудо  

 

 

Члан 1. 

 

 Одобравају се  средства за уплату оснивачког 

улога за ЈП „Информативни центар“ Рудо из буџета 

општине Рудо за 2010.годину  у износу од 2.000 КМ, 

са ставке „Учешће општине у пројектима“ конто 

821200 из дијела који је Одлуком о усвајању Плана 

капиталних инвестиција за 2010.годину бр.01-022-

113/10 од 06.09.2010.године планиран за откуп 

земљишта на Росуљама. 

 

Члан 2. 

 
 За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине Рудо и Одјељење за привреду и 

финансије. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 01-022-172/2010  

Датум:06.12.10.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), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

доноси 

О Д Л У К У 

 о одобравању средстава за уплату оснивачког 

улога за  Дом Здрављ“Др Стојана и Љубица“ 

Рудо из буџета општине Рудо  

 

Члан 1. 

 

Одобравају се  средства за уплату оснивачког 

улога за ДЗ „Др Стојана и Љубица“   Рудо из буџета 

општине Рудо за 2010.годину  у износу од 2.000 КМ, 

са ставке „Учешће општине у пројектима“ конто 

821200 из дијела који је Одлуком о усвајању Плана 

капиталних инвестиција за 2010.годину бр.01-022-

113/10 од 06.09.2010. године планиран за откуп 

земљишта на Росуљама. 

 

 



 

 

                                                „Службени гласник општине Рудо“    број 12/10                            Страна    

 
8 

 

Члан 2. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука број:01-022-158/10. од 

04.11.2010.године 

 
Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 01-022-190/2010     

Датум: 06.12.10.год.      ПРЕДСЈЕДНИК    

                                   Скупштине општине Рудо 

                          Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 2. 12. став 9. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“ бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) 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 

06.12.2010.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

стављању ван снаге Одлуке о висини накнаде 

члановима Општинске изборне комисије Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

висини накнаде члановима Општинске изборне 

комисије Рудо бр.01-023-162/09 од 

30.06.2009.године, објављена у „Службеном 

гласнику општине Рудо“ бр.8/09). 

 

 

Члан 2. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-182/10.              

Датум: 06.12.10.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 i 2/09), и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 06.12.2010. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова  сталних радних тијела 

Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Разрјешавају се чланови сталних радних 

тијела Скупштине општине Рудо изабрани Одлукама 

о избору сталних радних тијела Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“ бр.7/09 и 

4/10 ,и то: 

 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, 

ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ 
1. Церовић Дејан,предсједник 

2. Церовић Благоје, члан 

3. Видаковић Младен, члан 

 

МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА 

1. Церовић Благоје, предсједник 

2. Јањић Миља, члан 

3. Тубић Ратомир, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

1. Милинковић Добрисав, предсједник 

2. Сташевић Радојко, члан 

3. Микавица Вељко, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА 

1. Николић Милојко, предсједник 

2. Видаковић Митар, члан 

3. Брадоњић Саво, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ 

1. Церовић Дејан, предсједник 

2. Николић Милорад, члан 

3. Стикић Предраг, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

1. Милинковић Добрисав,предсједник 

2. Анђић Никола, члан 

3. Чолаковић Новица, члан 
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КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

1. Мићовић Јелена,предсједник 

2. Церовић Дејан, члан 

3. Арсић Илија, члан 

4. Богдановић Невенка, члан 

5. Кастратовић Оливера, члан 

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, 

ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ ГРАДЈАНА 

 

1. Сташевић Радојко, предсједник 

2. Пантовић Јелена, члан 

3. Мршевић Љубомир, члан 

4. Брадоњић Иван, члан 

5. Симић Жељко, члан 

 

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ 

САРАДЊУ 

 

1. Милинковић Добрисав, предсједник 

2. Сташевић Радојко, члан 

3. Пантовић Јелена, члан 

4. Савић Јован, члан 

5. Драгутиновић Драгиша, члан 

 

ЕТИЧКИ ОДБОР 

 

1. Мићовић Јелена, предсједник 

2. Николић Милорад, члан 

3. Пантовић Јелена,члан 

4. Богдановић Драгољуб, члан 

5. Косовић Милан, члан 

 

САВЈЕТ ЗА СПОРТ 

1. Пантовић Јелена, предсједник 

2. Церовић Дејан, члан 

3. Станковић Саво, члан 

 

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ 

1. Церовић Благоје, предсједник 

2. Мршевић Љубомир, члан 

3. Тасић Биљана, члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-174/10.                                                   

Датум:06.12.10.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  

45. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године,  

д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

o именовању чланова Комисије за статутарна 

питања, пословник и прописе 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Комисије за статутарна питања, 

пословник и прописе  Скупштине општине Рудо 

именују се: 

 

1. ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОР, предсједник 

2. РАЈАК РАТО, члан 

3. ОСТОЈИЋ АНЂА, члан 

 

Члан 2.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-191/10.                                                    

Датум: 06.12.10.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  

46. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године,  

д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова мандатно имунитетске 

комисије 

 
Члан 1. 

 

 За чланове Мандатно имунитетске комисије 

Скупштине општине Рудо именују се: 
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1.  РАЈАК РАТО, предсједник 

2.  ЈАЊИЋ МИЉА, члан 

3.  МРШЕВИЋ ЉУБОМИР, члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

Број:01-022-192/10                                                  

Датум: 06.12.10.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

20 

 

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  

47. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године,  

д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за награде и 

признања 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Комисије за награде и призања 

Скупштине општине Рудо именују се: 

 

1.МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ, предсједник 

2.АРСИЋ ИЛИЈА, члан 

3.ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН, члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-193/10                                                  

Датум: 06.12.10.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо  

                       Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

21 

 

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  

48. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

 д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за вјерска питања 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Комисије за вјерска питања 

Скупштине општине Рудо именују се: 

 

1.   ВИДАКОВИЋ МИТАР, предсједник 

2.   ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН, члан 

3.   БРАДОЊИЋ САВО, члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-194/10                                                  

Датум: 06.12.10.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

22 

 

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  

49. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана  06.12.2010. године,  

д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за питање младих 

 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Комисије за питање младих 

Скупштине општине Рудо именују се: 

 

1.  АРСИЋ ИЛИЈА, предсједник 

2.  РАЂЕН ИВАНА, члан 

3.  ЦЕРОВИЋ ДЕЈАН, члан 
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Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-195/10                                          

Датум: 06.12.10.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо  

                      Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

23 

 

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  

49а. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године,  

д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

o именовању чланова Комисије за буџет и 

финансије 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Комисије за буџет и финансије 

Скупштине општине Рудо именују се: 

 

1. МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ, предсједник 

2.  АНЂИЋ НИКОЛА, члан 

3.  ПАВЛОВИЋ ДРАГАН, члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-196/10                                                  

Датум: 06.12.10.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо  

                      Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

24 

 

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  

49б. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

 д о н и ј е л а   ј е  

 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за равноправност 

полова 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Комисије за равноправност 

полова Скупштине општине Рудо именују се: 

 

1.  МИЋОВИЋ ЈЕЛЕНА,члан 

2.   АРСИЋ ИЛИЈА, члан 

3.   АНЂИЋ НИКОЛА, члан 

4. БОГДАНОВИЋ НЕВЕНКА,члан 

5. СТАНКОВИЋ ОЛИВЕРА, члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-197/10                                                  

Датум: 06.12.10.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо  

                      Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

25 

 

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  

50. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

 д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Одбора за заштиту људских 

права, представке и притужбе грађана 

 

Члан 1. 

 

 За чланове одбора за заштиту људских 

права,представки и притужби Скупштине општине 

Рудо именују се: 

 

1.  РАЈАК РАТО, предсједник 

2.  ПАНТОВИЋ ЈЕЛЕНА, члан 

3.  МРШЕВИЋ ЉУБОМИР, члан 

4.  СИМИЋ СЛАВИША, члан 

5.  СИМИЋ ЖЕЉКО, члан 
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Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-198/10                                                  

Датум: 06.12.10.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо  

                      Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

26 

 

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  

51. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

 д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу Скупштине општине Рудо 

именују се: 

 

1. МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ, предсједник 

2.  СТАШЕВИЋ РАДОЈКО, члан 

3.  ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОР, члан 

4.  ОСТОЈИЋ ПРЕДРАГ, члан 

5.  АНЏИЋ ЂОРЂЕ, члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-199/10                                                  

Датум: 06.12.10.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Скупштине општине Рудо  

                  Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р 

 

27 
 

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  

51a. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

 д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Етичгог одбора 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Етичког одбора Скупштине 

општине Рудо именују се: 

 

1.  ВИДАКОВИЋ МИТАР, предсједник 

2.  НИКОЛИЋ МИЛОРАД, члан 

3.  АНЂИЋ НИКОЛА, члан 

4.  ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОР, члан 

5.  СТИКИЋ ПРЕДРАГ, члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-200/10                                                  

Датум: 06.12.10.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо  

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

28 

 

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  

52. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године,  

д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Савјета за спорт 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Савјета за спорт Скупштине 

општине Рудо именују се: 

 

1.  ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН, предсједник 

2. ВИДАКОВИЋ МИТАР, члан 

3.  СТАНИЋ МИРКО, члан 
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Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-201/10                                                  

Датум: 06.12.10.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо  

                       Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

29 

 

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  

53. и  107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на  

сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

 д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Савјета за културу 

 

Члан 1. 

 

 За чланове Савјета за културу Скупштине 

општине Рудо именују се: 

 

1.  ПАВЛОВИЋ ДРАГАН, предсједник 

2.  МИЛОВИЋ РАТОМИР, члан 

3.  ЦЕРОВИЋ БЛАГОЈЕ, члан 

 

Члан 2.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-202/10                                                  

Датум:06.12.10.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) a 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 06.12.2010 године, донијела 

је  

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Форума за безбједност 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Разрјешавају се чланови Форума за 

безбједност општине Рудо,и то: 

 

1. MИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ, предсједник 

Скупштине општине, 

2. ЂУРОВИЋ ЗОРАН, секретара Скупштине 

општине, 

3. ТОДОРОВИЋ-БАРБАРЕЗ НАТАША, 

представник ОШ Рудо, 

4. ПАПОЊАК ДРАГАН, представник СШЦ 

Рудо, 

5. ТОПАЛОВИЋ МАРТА, представник Центра 

за социјални рад, 

6. СТАНИЋ МИЛЕНКО, референт цивилне 

заштите, 

7. ЦЕРОВИЋ ДЕЈАН, представник Савјета 

младих Рудо, 

8. ЧОЛИЋ ДРАГАН, представник Дома 

здравља Рудо, 

9. МЕДОВИЋ БОЈАН, командир Полицијске 

станице Рудо, 

10. СИМИЋ ЂОРЂЕ, представник Ватрогасног 

друштва Рудо, 

11. МИЈУШКОВИЋ МИРКО, начелник 

комуналне полиције Рудо, 

12. СЛАВИЦА КОВАЧЕВИЋ,судија Основног 

суда Вишеград, 

13. АНЂИЋ НИКОЛА, приватни сектор 

14. КРЕХО ЕСАД, представник повратника 

15. МИЛИЧИЋ ДРАГАНА, представник ОШ 

Бошко Буха -Штрпца 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-022-183/10 

Датум: 06.12.10.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Скупштине општине Рудо 

                      Милинковић Добрисав,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 i 2/09) a у складу са чланом 

34. и 107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 
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сједници одржаној дана 06.12.2010. године, донијела 

је  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Форума за безбједност 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Именују се чланови Форума за безбједност 

општине Рудо,и то: 

  

1. МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ, предсједник 

Скупштине општине, 

2. ЧОЛАКОВИЋ МИЛКО,начелник општине, 

замјеник предсједника 

3. ЂУРОВИЋ ЗОРАН, секретар Скупштине 

општине, 

4. МЕДОВИЋ БОЈАН, командир Полицијске 

станице Рудо, 

5. ПАПОЊАК ДРАГАН, представник СШЦ 

Рудо, 

6. ТОПАЛОВИЋ МИЛОЈКО,представник ОШ 

Штрпца 

7. ТОПАЛОВИЋ МАРТА, представник Центра 

за социјални рад, 

8. СТАНИЋ МИЛЕНКО, референт цивилне 

заштите,  

9. СИМИЋ ДРАГАН, в.д. Старјешине 

Ватрогасног друштва Рудо, 

10. ЧОЛИЋ ДРАГАН, представник Дома 

здравља Рудо, 

11. МИЈУШКОВИЋ МИРКО, начелник 

комуналне полиције Рудо, 

12. РИСТОВИЋ МИЛКА,судија, 

13. АРСИЋ ИЛИЈА,представник младих, 

14. АНЂИЋ НИКОЛА, представник приватног 

сектора, 

15. ХАСЕЧИЋ ЕСАД, представник повратника 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-022-184/10  

Датум: 06.12.10.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштне општине Рудо 

                         Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

32 

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.8/08), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Комисије за оцјену 

оправданости захтјева и израду приједлога 

корисника кредита 

 

Члан 1. 

 

 Разрјешавају се чланови Комисије за оцјену 

оправданости захтјева и израду приједлога 

корисника кредита и то: 

 

1. Анђић Никола, предсједник 

2. Симић Славиша, члан 

3. Николић Милорад, члан 

4. Анџић Даница, члан 

5. Шимшић Драган, члан. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-169/10.                                                        

Датум:06.12.10.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                           Скупштине општине Рудо 

                       Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

33 

 

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 

10. Одлуке о условима за одобравање кредита из 

средстава буџета општине Рудо за подстицај 

економског развоја („Службени гласник општине 

Рудо“ бр.12/09), Скупштина општине Рудо на својој 

сједници одржаној дана  06.12.2010.године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за оцјену оправданости 

захтјева и  израду приједлога корисника кредита 

за привредни развој општине Рудо  

 

Члан 1. 

 

 У Комисију за оцјену оправданости захтјева 

и израду приједлога корисника кредита именују се: 

1.  Анђић Никола – предсједник, 

2.  Ћировић Велибор – члан, 

3.  Милетић Васо – члан, 

4.  Видаковић Митар – члан, 

5.  Љубојевић Ненад – члан, 
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Члан 2. 

 

 Предсједник Комисије за оцјену 

оправданости захтјева и израду приједлога 

корисника кредита је по функцији члан заједничког 

кредитног одбора банака и општине Рудо. 

 

Члан  3. 

 

 Задаци Комисије су вршење увида на терену 

на основу чега ће цијенити оправданост захтјева и 

сачинити приједлог корисника кредита који ће 

доставити Банци на даљу оцјену кредитне 

способности.  

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

 

Број:01-022-168/10                                                                 

Датум: 06.12.10.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) и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ бр.8/08-пречишћени 

текст),Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 06.12.2010.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Комисије за рјешавање 

проблема у јавном саобраћају 

 

Члан 1. 

 

 

 Разрјешавају се чланови Комисије за 

рјешавање проблема у јавном саобраћају: 

 

1.Ћировић Витомир 

2.Милинковић Добрисав 

3.Баранац Љубица 

4.Драгаш Момир 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се  у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ 

 

Број:01-022-175/10              

Датум: 06.12.10.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) и члана 34. и 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 06.12.2010.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за рјешавање проблема у 

јавном саобраћају 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Комисија за рјешавање проблема 

у јавном саобраћају у саставу: 

 

1.  Павловић Драган 

2.  Милинковић Добрисав 

3.  Ћировић Велибор 

3.  Баранац Љубица 

4.  Драгаш Момир 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је да изврши преглед стања 

и могућности рјешавања проблема јавног саобраћаја, 

да предузме конкретне активности на рјешавању 

проблема и да о томе извјести Скупштину општине 

Рудо. 

 

Члан  3. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се  у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-176/10.              

Датум: 06.12.10.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

          Скупштине општине Рудо 

                        Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р. 
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36 

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 

34. и 107. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, 

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

одржаној дана 06.12.2010. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за додјелу студентских 

кредита и стипендија 

 

Члан 1. 

 

 У Комисија за додјелу студентских кредита и 

стипендија именују се: 

 

1.МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ –  

   предсједник, 

2. РАЂЕН БОГДАН -члан 

3. АРСИЋ ИЛИЈА  -члан 

 

Члан 2. 

 

 Задатци Комисије су: 

 

-расписивање конкурса за додјелу студентских 

кредита, 

-провођење поступка бодовања по расписаном 

конкурсу и сачињавање прелиминарне и  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:01-022-167/10                                                                    

Датум: 06.12.10.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 

34. и 107. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, 

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

одржаној дана 06.12.2010. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању другостепене Комисије за додјелу 

студентских кредита и стипендија 

 

Члан 1. 

 

 У другостепену Комисију за додјелу 

студентских кредита и стипендија именују се: 

 

1. ПАВЛОВИЋ ДРАГАН-предсједник, 

2. ШУШЊЕВИЋ ДРАГОЉУБ-члан 

3. ЋИРОВИЋ ВЛИБОР  -члан 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је да решава у  другом 

степену по евентуалним приговорима на 

прелиминарну ранг листу за додјелу студентског 

кредита и прелиминарну ранг листу за додјелу 

студентске стипендије. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-164/10                                                                    

Датум: 06.12.10.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                            Скупштине општине Рудо 

                        Добрисав Милинковић,дипл.ецц.с.р. 

 

38 

 

На основу члана 34.и 43. Статута општине 

Рудо (Сл.гласник општине Рудо бр.8/08-пречишћени 

текст, 9/08 i 2/09),на приједлог Комисије за избор и 

именовања, Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 06.12.2010.године, донијела је : 

 

 

О Д Л У К У 

 о разрјешењу чланова Комисије за израду 

приједлога Одлуке о разврставању, управљању и 

заштити локалних путева и улица на подручју 

општине Рудо 
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Члан  1. 

 

Разрјешавају се чланови Комисије за израду 

приједлога Одлуке о разврставању, управљању и 

заштити локалних путева и улица на подручју 

општине Рудо, и то : 

 

1. МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ - 

предсједник 

2. ЋИРОВИЋ ВИТОМИР – члан 

3. КАСТРАТОВИЋ БРАНКО - члан  

4. МИЈУШКОВИЋ МИРКО- члан 

5. ДРАГАШ МОМИР - члан 

 

Члан  2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-161/10   

Дана: 06.12.10.год.      ПРЕДСЈЕДНИК  

                            Скупштине општин Рудо 

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

Рудо (Сл.гласник општине Рудо бр.8/08-пречишћени 

текст, 9/08 i 2/09), на приједлог Комисије за избор и 

именовања, Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 06.12.2010.године, донијела је : 

 

О Д Л У К У 

 о именовању Комисије за израду приједлога 

Одлуке о разврставању, управљању и заштити 

локалних путева и улица на подручју општине 

Рудо 

 

Члан  1. 

 

Именује се Комисије за израду приједлога 

Одлуке о разврставању, управљању и заштити 

локалних путева и улица на подручју општине Рудо, 

у следећем саставу : 

 

1. МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ - 

предсједник 

2. АНЂИЋ НИКОЛА – члан 

3. АРСИЋ ИЛИЈА - члан  

4. МИЈУШКОВИЋ МИРКО- члан 

5. ДРАГАШ МОМИР - члан 

  

Члан  2. 

 

 Задатак Комисије је да изради приједлог: 

Одлуке о разврставању, управљању и заштити 

локалних путева и улица, као и Средњорочног 

програма и годишњег плана одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних путева  и 

улица. 

Члан  3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-162/10   

Дана.06.12.10.год.       ПРЕДСЈЕДНИК  

                            Скупштине општин Рудо 

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

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

пречишћени текст, 9/08 и 2/09 ) и члана 121. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Српске“број:101/04, 42/05 и 118/05 ) и 

члана 107.  Пословника Скупштине општине Рудо ( 

„Службени гласник општине Рудо“број:8/08), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 06.12.2010.године,  д о н ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању листе стручњака са које ће се 

именовати чланови Комисије за избор 

 

Члан 1. 

 

Именују се чланови листе стручњака са које ће 

се именовати Комисија за избор у саставу: 

 

1. Рајак Рато, дипл.архитекта, 

2. Павловић Драган-професор,  

3. Милинковић Добрисав, дипл.ецц. 

4. Остојић Предраг, професор 

5. др.Миликић Марина, љекар, 

6. др.Рајак Вера, љекар, 

7. Ђуровић Зоран, дипл.правник, 

8. Топаловић Зоран, дипл.правник, 

9. Пушоњић Слађана, дипл.правник 

10. Топаловић Стојанка, дипл.ецц. 

11. Папоњак Драган, професор, 

12. Стикић Марија, професор, 

13. Јовановић Драган дипл.инг.пољопривреде 

 

Члан 2. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван 

снаге Одлука број:01-022-80/09 од 11.05.2009. 

године. 
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Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

 

Број:01-022-171/10                                                                                                                                    

Датум: 06.12.10. год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општне Рудо  

                    Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 

41 

 

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.8/08), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Комисије за избор 

 

Члан 1. 

 

 Разрјешавају се чланови Комисије за избор и 

то: 

 

1. Видаковић Младен, предсједник, 

2. Стикић Драган, потпредсједник, 

3. Пушоњић Слађана, члан 

4. Миличић Драгана, члан 

5. Ивановић  Видосав , члан. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а накнадно ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-177/10 

Датум: 06.12.10.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо  

                        Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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На основу члана 9. 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),  а у 

складу са чланом  107. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

сједници одржаној дана 06.12.2010. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

o именовању Комисије за избор органа 

управљања у предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

Именује се Комисија за избор органа 

управљања у предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Рудо у саставу: 

 

1. Милинковић Добрисав, предсједник 

2. Рађен Богдан, потпредсједник, 

3. Јовановић Драгана, члан 

4. Пушоњић Слађана, члан 

5. Др Рајак Вера, члан. 

 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије је да спроводи процедуру 

по јавним  конкурсима за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Рудо.   

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а накнадно ће се објавити у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-022-178/10.                                                    

Датум: 06.12.10.год.   ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо 

                       Милинковић Добрисав,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) и члана 34. и 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ бр.8/08-пречишћени 

текст),Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 06.12.2010.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за припрему приједлога 

Одлуке о измјени и допуни одлуке о називу 

улица, установа и трга у Рудом 
 

Члан 1. 

 

 Именује се Комисија за припрему приједлога 

Одлуке о измјени и допуни одлуке о називу улица, 

установа и трга у Рудом у саставу: 

 

1. Милинковић Добрисав- предсједник 
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2. Рајак Рато - члан 

3. Павловић Драган – члан 

4. Остојић Предраг - члан 

5. Мијушковић Мирко - члан 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је да размотри приједлог 

Комисије за ажурирање адресног система и Установе 

за управљање спортским објектима „Рудоспорт“ 

Рудо за измјену и допуну одлуке о називу улица, 

установа и трга у Рудом, да у том циљу изврши 

консултације са политичким субјектима, установама, 

предузећима, удружењима грађана, културним 

радницима и другим  субјектима на подручју 

општине Рудо, сачини приједлог  Одлуке о измјени и 

допуни одлуке о називу улица, установа и трга у 

Рудом и достави га Скупштини општине Рудо на 

усвајање. 

 

Члан  3. 

 Комисија је дужна Приједлог Одлуке о 

измјени и допуни Одлуке о називу улица, установа и 

трга у Рудом сачинити за прву наредну сједницу 

Скупшине општине Рудо.  

 

Члан  4. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се  у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-179/10.              

Датум: 06.12.10.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) и члана 34. и 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ бр.8/08-пречишћени 

текст),Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 06.12.2010.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за праћење Програма за 

смањење сиромаштва „ХЕЛП“ 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Комисија за праћење Програма за 

смањење сиромаштва „ХЕЛП“  у саставу: 

 

1. Анђић Никола – предсједнк 

2. Ћировић Велибор-члан 

3. Станић Миленко-члан 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је да у се упозна са 

пројектом Програм смањења сиромаштва „ХЕЛП“ и 

да прати и учествује у реализацији истог . 

 

Члан  3. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се  у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-213/10.              

Датум:06.12.10.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) и члана 34. и 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ бр.8/08-пречишћени 

текст),Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 06.12.2010. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за испитивање навода 

одборника Мршевић Љубомира изнијетог у 

постављеном одборничком питању 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Комисија за испитивање навода 

одборника Мршевић Љубомира изнијетог у 

постављеном одборничком питању  у саставу: 

 

     1.   Милинковић Добрисав 

           2.   Мршевић Љубомир 

3. Топаловић Зоран 

4. Кастратовић Бранко 

5. Мијушковић Мирко 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је испита наводе 

одборника Мршевић Љубомира изнијетог у 

постављеном одборничком питању а посебно 

законитост и оправданост утрошка средстава. 
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Члан  3. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се  у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

Број:01-022-212/10.              

Датум:06.12.10.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) и члана 34. и 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ бр.8/08-пречишћени 

текст),Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 06.12.2010.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за давање приједлога за 

исплату једнократних помоћи грађанима који су 

претрпили штету од елементарних непогода 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Комисија за давање приједлога за 

исплату једнократних помоћи грађанима који су 

претрпили штету од елементарних непогода у 

саставу: 

1.  Милинковић Добрисав - предсједник 

2.  Мршевић Љубомир - замјеник 

3.  Арсић Илија - члан 

4.  Кастратовић Бранко – члан 

5.  Анђић Никола - члан 

 

Члан 2. 

 

 Задатак Комисије је да у сарадњи са 

Комисијом за процјену штете сачини приједлог за 

исплату једнократних новчаних помоћи грађанима 

који су претрпили штету од елементарних непогода ( 

поплаве, клизишта, град и др.), достави га начелнику 

општине Рудо на реализацију и о томе сачини 

извјештај Скупштини општине Рудо . 

 

Члан  3.  

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се  у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:01-022-170/10.              

Датум: 06.12.10.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 6. 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), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 06.12.2010. године, донијела је  

 

О   Д   Л   У   К   А 

О РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈП „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“  РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Маринковић Милојко из Рудог разрјешава се  

дужности члана Управног одбора ЈП 

„Информативни центар“  Рудо. 

 

Чла 2. 

 

 Ово 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: 

 

 Рјешењем број 01-03-203/09 од 

29.09.2010.године именован је Управни одбора 

ЈП“Информативни центар Рудо, између осталих. 

Новоизабрани чланови Управног одбора су између 

себе за предсједника Управног одбора именовали г-

дина Маринковић Милојка за предсједника 

Управног одбора. 

 Дана 04.11.2010.године Скупштина општине 

Рудо је рјешењем број: 01-018-129/10 разрјешила г-

дина Тасић Љубинка са функције дирктора 

ЈП“Информативни центар“ Рудо и рјешењем број: 

01-018-123/10 за В.Д. директора  именовала г-дина 

Никитовић Игора. 

 Дописом број: 322/10 од 29.11.2010.године 

Скупштини општине Рудо обратио се новоизабрани 

В.Д. директора у коме је изнјео да постоји проблем 

регулисања његовог радног статуса. Наиме, проблем 

у регулисању статуса је што предсједник Управног 

одбора Маринковић Милојко не жели, односно 

избјегава да закаже сједницу Управног одбора и да 

са њим као новоизабраном В.Д. директора закључи 

уговор о раду, а што је био обавезан у складу са 

чланом 14. Статута ЈП“Информативни центар“ Рудо. 

Новоизабрани В.Д директор је у више наврата од 

предсједника Управног одбора тражио да закаже 

сједницу Управног одбора и да закључе уговор о 

раду али он то није ни до данас учинио. Комисија за 
избор и именовање је разматрала овај захтјев и 
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предлажила Скупштини општине да се разрјеши 

предсједник Управног одбора Маринковић Милојко. 

 Узимајући у обзир напред наведено 

Скупштина је одлучила као у диспозитиву. 

 

Број:01-022-215/10.  

Датум:06.12.10.год.     ПРЕДСЈЕДНИК      

                             Скупштине општине Рудо  

                     Добрисав Милинковић,дипл.ецц.с.р. 

 

48 

 

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 гласник РС“, бр.41/03), 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 06.12.2010. године, донијела је  

 

О   Д   Л   У   К   А 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП 

„ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“  РУДО 

 

 

Члан  1. 

 

 Миловић Ратомир из Рудог именује се за 

вршиоца дужности члана Управног одбора ЈП 

„Информативни центар“  Рудо. 

 

Члан  2. 

 

Именовање из члана 1.врши се на период од 

два мјесеца, односно до окончања процедуре по 

јавном конкурсу за избор чланова Управног одбора 

ЈП “Информативни центар“ Рудо. 

 

Члан  3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-214/10.  

Датум:06.12.10.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), и члана 113. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општне Рудо“,бр.8/08), разматрајући 

Извјештај о извршењу буџета општине Рудо за 

период 01.01.-30.09.2010.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. 

године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 

БУЏЕТА ОПШТНЕ РУДО ЗА ПЕРИОД 01.01.-

30.09.2010.ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о извршењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.-30.09.2010.године. 

 

Члан 2. 

 

Овај Закључак  ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-401-203/2010     

Датум: 06.12.10.год.    ПРЕДСЈЕДНИК    

                                 Скупштине општинеРудо 

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

50 

 

На основу члана 34. и 79. Статута општине 

Рудо-пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“,бр. 8/08, 9/08 и 2/09) и члана 113. 

Пословника Скупштине општине Рудо- пречишћени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 06.12.2010. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

НАЦРТА  БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2011. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Нацрт буџета општине Рудо за 2011. годину 

ставља се на јавну расправу. 

 

Члан 2. 

 

 За праћење јавне расправе образује се Радна 

група у саставу: 

1. ВЕРА ФУРТУЛА, предсједник 

2. СНЕЖАНА БОШЊАКОВИЋ, члан  

3. МИЛЕНКО СТАНИЋ, члан 

4. ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, члан 
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Члан 3. 

 

 Задатак Радне групе из претходног члана је 

да: 

 1.Нацрт буџета општине за 2011. годину 

учини доступним јавности; 

 2.Прикупи све примједбе, мишљења и 

приједлоге у току јавне расправе; 

 3.Прати јавну расправу и даје информације о 

изнесеним приједлозима на јавној расправи; 

 4.Припреми извјештај о резултатима јавне 

расправе. 

 

Члан 4. 

 Радна група из члана 2. овог Закључка ће 

учинити доступним Нацрт буџета општине Рудо за 

2011.годину, достављањем савјетима мјесних 

заједница, корисницима буџета, корисницима 

грантова буџета и другим правним и физичким 

лицима која то буду затражила, омогућити 

заинтересованима да изврше увид у исти, као и да им 

дају потребна објашњења.  

 

Члан 5. 

 

 Заинтересована правна и физичка лица своје 

примједбе, мишљења и приједлоге могу доставити 

члановима Радне групе у згради општине Рудо у 

периоду 07.12.-21.12.2010.године. 

 

Члан 6. 

 

 Јавна расправа о Нацрту буџета општине 

Рудо за 2011. годину одржаће се 16.12.2010.године 

са почетком у 11,00 часова у малој сали Дома 

културе Рудо. 

 

Члан 7. 

 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи 

Радна група је дужна доставити начелнику 

општине и Скупштини општине Рудо. 

 
Члан 8. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-401-159/10.                                                                   

Датум:06.12.10.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 113. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општне Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ОБУСТАВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ КРЕДИТА ЗА 

ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ 

 

Члан 1. 

 

 Обуставља се реализација и исплата свих 

кредита за подстицај и развој општине Рудо који 

нису реализовани закључно са 03.12.2010.године. 

 Задужује се Комисија за оцјену оправданости 

захтјева и израду приједлога корисника кредита за 

привредни развој да поново размотри горе наведене 

кредите међу којима је и кредит одобрен за ДОО 

„Нова Полимка“ у износу од 150.000 КМ. 

 

Члан 2. 

 

Овај Закључак  ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-410-205/2010     

Датум: 06.12.10.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), и члана 113. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општне Рудо“,бр.8/08), разматрајући 

Информацију о стању саобраћаја и путних 

комуникација на подручју општне Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. 

године, доноси 

З А К Љ У Ч А К 

О НЕ УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

САОБРАЋАЈА И ПУТНИХ КОМУНИКАЦИЈА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО 
 

Члан 1. 

 

 Не усваја се Информација о стању саобраћаја 
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и путних комуникација на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Овај Закључак  ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-34-204/2010    

Датум: 06.12.10.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), и члана 113. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општне Рудо“,бр.8/08), разматрајући 

Информацију о стању у области телекомуникација и 

поштанског саобраћаја, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 06.12.2010. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И 

ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању у области 

телекомуникација и поштонског саобраћаја на 

подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Овај Закључак  ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-343-206/2010     

Датум: 06.12.10.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), и члана 113. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општне Рудо“,бр.8/08), разматрајући 

Информацију о раду Републичке управе за геодетске 

и имовинско правне послове-Подручна јединица 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 06.12.2010. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ 

РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ-

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА РУДО 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о раду Републичке 

управе за геодетске и имовинско правне послове – 

Подручна јединица Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Овај Закључак  ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-95-207/2010     

Датум: 06.12.10.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), и члана 113. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општне Рудо“,бр.8/08), разматрајући 

Информацију о стању ловне дивљачи и рибљег 

фонда на територији општине Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. 

године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

ЛОВНЕ ДИВЉАЧИ И РИБЉЕГ ФОНДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању ловне 

дивљачи и рибљег фонда на територији општине 

Рудо. 

Члан 2. 

 

Овај Закључак  ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Рудо“. 

Број: 01-337-208/2010    

Датум: 06.12.10.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), и члана 113. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општне Рудо“,бр.8/08), разматрајући 

Информацију о донацијама на територији општине 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 06.12.2010. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ДОНАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о донацијама на 

територији општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Овај Закључак  ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-014-209/2010     

Датум: 06.12.10.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), и члана 113. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општне Рудо“,бр.8/08), разматрајући 

Извјештај о шестомјесечном пословању „Рудоспорт“ 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 06.12.2010. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ 

„РУДОСПОРТА“ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању „Рудоспорта“ Рудо. 

 

 

 

Члан 2. 

 

Овај Закључак  ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-018-210/2010   

Датум: 06.12.10.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), и члана 113. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општне Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 06.12.2010. године, 

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА МУП-у РС и 

СИПА-и ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИСТРАГЕ 

 

I 

 

 Због сумњи да је задњих неколико година 

начелник општне Рудо, Милко Чолаковић, заједно са 

другим одговорним лицима локалне управе, 

злоупотребом свог положаја починио више 

противзаконитих радњи и општни Рудо нанио 

огрмну материјалну штету, Скупштина општине 

Рудо упућује захтјев МУП-У РС и СИПА-и за 

покретање истраге ради утврђивања одговорности 

именованог. 

 

 Упућујемо истражне органе да своју истрагу 

усмјере на слиједеће области: 

 -Пројекат „Водени Ћиро“ на који је 

утрошено око 500.000 КМ, а бахатим понашањем и 

трошење средстава у току пројекта, плаћање опреме 

која никад није испоручена и низом других 

незаконитих радњи, цјелокупни пројекат је доведен 

до срамног дебакла. Скупштинска комисија је 2008. 

године сачинила свеобухватан извјештај о свим 

аспектима пројекта. 

 -Вансудско поравнање по предмету Пељто 

/Ибра/ Алмаса и Пељто /Ибра/ Химза за учињену 

штету на приватном посједу у селу Џиханићи, 

општина Рудо, приликом изградње пута и 

далековода, у износу од 27.000 КМ. Начелник је без 

сагласности Скупштине реализовао предметно 

вансудско поравнање, и ако општина није била 

инвеститор наведених радова,а незна се ни ко је био 
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извођач радова, нити по чијем налогу. 

 -Изградња спортске дворане у Рудом, која је 

започета 2002. године и није до данас завршена. 

Спорно је одобрење за грађење, само грађење које је 

вршено без пројектне документације која се 

накнадно израђивана, незаконит избор 

неквалификованих извођача,незаконито вршење 

надзора над грађењем, авансно плаћање у пуном 

износу за електроинсталатерске радове и то двије 

године прије него се приступило истим, итд. 

 -Незаконито располагање општинским 

буџетом и трошење буџетских средстава. Поред 

примједби које су истицане у ревизорским 

извјештајима, посебно указујемо на: 

 

 неусклађеност спроведених набавки са 

Законом о јавним набавкама, 

 непоштовање Плана капиталних 

инвестиција и извођење разних 

грађевинских радова у току изборне 

кампање 2010.године, физичким лицима 

и на приватним посједима, 

 неповољан уговор између општине и 

банака за пласирање кредитних средстава 

за развој и не враћање кредита, 

 додјела новчаних средстава 2010.године 

за покретање производње у износу од 

100.000 КМ „Аутодјеловима“ и „Новој 

Полимци“, предузећима која су у 

власништву Владе РС и која се нису ни 

обратила Скупштини општине Рудо 

захтјевом за помоћ, а нема ни повратне 

информације о утрошку додјељених 

средстава, 

 трошење средстава у 2010. години од 

Министарства, а намјењених за рурални 

развој општине, 

 изградња водовода „Јеловик“ и уличне 

расвјете у Увцу и Рудом, 

 изградња висећег моста у Мокронозима 

итд. 

 -Вишегодишње истворемено обављање 

послова начелника општине и директора 

„Рудопласт“, као и судбину машина и опреме, које 

су биле депоноване у тој фабрици. 

 

II 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“ 

Број: 01-013-216/2010     

Датум: 06.12.10.год.  ПРЕДСЈЕДНИК  

                          Скупштине општине Рудо 

                    Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 207.Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.13/02,87/07 и 50/10)  Предсједник Скупштине 

општине Рудо, д  о  н  о  с  и 

 

З   А   К   Љ   У   Ч   А   К 

о исправци техничке грешке у Решењу о разрјешењу 

в.д. директора  ЈП  „Информативни центар“ Рудо, 

број:01-018-129/10. од 04.11.2010.године, 

(„Службени гласник општине Рудо“ број 11/10) 

 

1.У Рјешењу о разрјешењу в.д. директора ЈП 

„Информативни центар“ Рудо, број:01-018-129/10  од 

04.11.2010.године,(„Службени гласник општине 

Рудо“ број 11/10) у називу и опису назива решења 

умјесто „Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈП 

„Информативни центар“ Рудо“ треба да стоји: 

„Рјешење о разрјешењу директора ЈП 

„Информативни центар“ Рудо“. 

 

2.Овај закључак ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-157/10 

Датум: 24.11.10.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 измјени и допуни Одлуке о условма за 

одобравање кредита из средстава буџета општине 

Рудо за подстицај економског развоја; 

02-Одлука о измјени одлуке о додјели студентских 

кредита из средстава буџета општине Рудо; 

03-Одлука о измјени Одлуке о додјели студентсих 

стипендија из средстава буџета општине Рудо; 

04-Одлука о висини новчане помоћи; 

05-Одлука о платама функционера локалне 

самоуправе Рудо; 

06-Одлука о измјени Одлуке о висини накнаде за 

обављање дужности одборника; 

07-Одлука о поништењу јавног конкурса; 

08-Одлука о расписивању поновног јавног конкурса 

за избор и именовање директора у Дому здравља „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо; 

09-Одлука о расписивању поновног јавног конкурса 

за избор и именовање директора у Центру за 

културно-просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо; 

10-Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање директора у ЈП „Информативни центар“ 

Рудо; 

11-Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање старјешине Ватрогасног друштва Рудо; 

12-Одлука о одобравању средстава за уплату 

оснивачког улога за ЦКПД „Просвјета“ Рудо из 

буџењта општине Рудо; 

13-Одлука о одобравању средстава за уплату 

оснивачког улога за Ватрогасно друштво Рудо из 

буџета општине Рудо; 

14-Одлука о одобравању средстава за уплату 

оснивачког улога за ЈП „Информативни центар“ 

Рудо из буџета општине Рудо; 

15-Одлука о одобравању средстава за уплату 

оснивачког улога за Дом здравља „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо из буџењта општине Рудо; 

16-Одлука о стављању ван снаге Одлуке о висини 

накнаде члановима Општинске јизборне комисије 

Рудо; 

17-Одлука о разрјешењу чланова сталних радних 

тијела Скупштине општине Рудо; 

18-Одлука о именовању чланова Комисије за 

статутарна питања, пословник и прописе; 

19-Одлука о именовању чланова мандатно 

имунитетске комисије; 

20-Одлука о именовању чланова Комисије за награде 

и признања; 

21-Одлука о именовању чланова Комисије за вјерска 

питања; 

22-Одлуа о именовању чланова Комисије за питање 

младих; 

23-Одлука о именовању чланова Комисије за буџет и 

финансије; 

24-Одлука о именовању чланова Комисије за 

равноправност полова; 

25-Одлука о именовању чланова Одбора за заштиту 

људских права, представке и притужбе грађана; 

26-Одлука о именовању чланова Одбора за 

регионалну и међународну сарадњу: 

27-Одлука о именовању Етичког одбора; 

28-Одлука о именовању чланова Савјета за спорт; 

29-Одлука о именовању чланова Савјета за културу; 

30-Одлука о разрјешењу чланова Форума за 

безбједност општине Рудо; 

31-Одлука о именовању чланова Форума за 

безбјдност општине Рудо; 

32-Одлука о разрјешењу чланова Комисије за оцјену 

оправданости захтјева и израду приједлога 

корисника кредита; 

33-Одлука о именовању Комисије за оцјену 

оправданости захтјева и изради приједлога 

корисника кредита за привредни развој општине 

Рудо; 

34-Одлука о разрјешењу чланова Комисије за 

рјешавање проблема у јавном саобраћају; 

35-Одлука о именовању Комисије за рјешавање 

проблема у јавном саобраћају; 

36-Одлука о именовању Комисије за додјелу 

студентских кредита и стипендија; 

37-Одлука о именовању другостепене Комисије за 

додјелу студентскх кредита и стипендија; 

38-Одлука о разрјешењу чланова Комисије за израду 

приједлога Одлуке о разврставању,управљању и 

заштити локалних путева и улица на подручју 

општине Рудо; 

39-Одлука о именовању Комисије за израду 

приједлога Одлуке о разврставању, управљању и 

заштити локалних путева и улица на подручју 

општине Рудо; 

40-Одлука о утврђивању листе стручњака са које ће 

се именовати чланови Комисије за избор; 

41-Одлука о разрјешењу чланова Комисије за избор; 

42-Одлука о именовању Комисије за избор органа 

управљања у предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Рудо; 

43-Одлука о именовању Комисије за припрему 

приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 

називу улица, установа и трга у Рудом; 

44-Одлука о именовању Комисије за праћење 

Програма за смањење сиромаштва „ХЕЛП“; 

45-Одлука о именовању Комисије за испитивање 

навода одборника Мршевић Љубомира изнијетог у 

постављеном одборничком питању; 

46-Одлука о именовању Комисије за давање 

приједлога за исплату једнократних помоћи 

грађанима који су претрпили штету од елементарних 

непогода; 

47-Одлука о разрјешењу члана Управног одбора ЈП 

„Информативни центар“ Рудо; 

48-Одлука о именовању вршиоца дужности члана 

упраног одбора ЈП „Информативни центар“ Рудо; 
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49-Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу 

буџета општине Рудо за период 01.01.-

30.09.2010.године; 

50-Закључак о стављању на јавну расправу нацрта 

буџета општине Рудо за 2011.годиу; 

51-Закључак о обустави реализације кредита за 

подстицај и развој; 

52-Закључак о не усвајању Информације о стању 

саобраћаја и путних комуникација на подручју 

општине Рудо; 

53-Закључак о усвајању Информације о стању у 

области телекомуникација и поштанског саобраћаја; 

54-Закључак о усвајању Информације о раду 

Републичке управе за геодетске и имовинско правне 

послове-Подручна једница Рудо; 

55-Закључак о усвајању Информације о стању ловне 

дивљачи и рибљег фонда на територији општине 

Рудо; 

56-Закључак о усвајању Информације о донацијама 

на територији општине Рудо; 

57-Закључак о усвајању Извјештаја о 

шестомјесечном пословању „Рудоспорта“ Рудо; 

58-Закључак о подношењу захтјева МУП-у РС и 

СИПА-и за покретање истраге; 

59-Закљуачк о исправци техничке грешке у Рјешењу 

о разрјешењу в.д. директора ЈП „Информативни 

центар“ Рудо, бр.01-018-129/10. од 

04.11.2010.године, („Службени гласник општине 

Рудо“,број 11/10). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


