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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година XIII Рудо, 25 фебруар 2011.године Број: 2 

 
 
 
 
АКТА СКУПШТИНЕ 
 

01 
 

На основу члана 30. 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, 2/09 и 1/11) а након 

разматрања Приједлога буџета за 2011.годину општине 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 16.02.2011.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 

2011.ГОДИНУ 

  

Члан 1. 

 

            Усваја се буџет општине Рудо за 2011.годину у 

износу од 3.574.900 КМ, од чега буџетски приходи износе 

3.264.900 КМ а приливи од отплате датих кредита из 

буџетских средстава 310.000 КМ. 

 

Члан 2. 

 

              Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Рудо 

за 2011.годину са аналитичким прегледом планираних 

буџетских средстава и буџетских издатака према 

организационој, економској и функционалној 

класификацији. 

 

Члан 3. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о привременом  

 

финансирању општине Рудо број:01-022-220/10 од 

30.12.2010.године. 

 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо а 

примјењиваће се од 01.01.2011.године. 

 

Број: 01-022-21/11.                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.02.2011.год.     Скупштине општне Рудо 

                                   Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 31. став 2. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,бр.54/08-пречишћени текст, 126/08 и 92/09), члана 34.  

Статута општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08- пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и  

члана 113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

текст),Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 16.02. 2011 године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 

2011.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком се прописује начин извршења 

Буџета општине Рудо за 2011.годину (у даљем тедксту 

Буџет). 

Одлука се односи на буџетске кориснике и 

примаоце грантова који се у цијелости или дјелимично 

финансирају из буџета општине. 

 

Члан 2. 

 

Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке 

распоређују се у укупном износу од 3.574.900 КМ, од чега 

2.226.260 КМ на текуће трошкове, 608.640 КМ на 

капиталне трошкове, 660.000 КМ средства за подстицај 

економског развоја у сврху запошљавања и  80.000 КМ на 

буџетску резерву. 

 

Члан 3. 

 

 Приходи Буџета су утврђени према члану 8. и 10.  

Закона о буџетском систему Републике Српске. 

 Буџет се састоји од биланса буџетских прихода и 

прилива по основу финансирања и биланса расхода и 

издатака са распоредом према корисницима и 

примаоцима грантова. 

 

Члан 4. 

 

 Буџетски издаци су: 

 -текући трошкови и дознаке буџетским 

корисницима и другим потрошачким  

             јединицама, 

 -капитални трошкови, 

 -средства за подстицај економског развоја у сврху 

запошљавања, 

 -буџетска резерва – се користи за покривање 

непредвиђених издатака за које нису планирана средства у 

буџету, буџетске издатке за које се у току године покаже 

да планирана буџетска средства нису била довољна и 

привремено извршавање обавеза буџета услед смањења 

обима буџетских средстава. 

 

 

Члан 5. 

 

Укупна буџетска потрошња мора бити 

уравнотежена са укупним буџетским средствима.  

Сви приходи Општинске административне 

службе остварени у складу са законом по било ком 

основу, су приходи Буџета општине Рудо и са истим 

Служба не може самостално располагати. 

Остали корисници буџетских средстава дужни 

су мјесечно извјештавати Одјељење  за привреду и 

финансије општине Рудо, како су утрошили добијена 

буџетска средства, што је услов за добијање буџетских 

средстава у наредном мјесецу. 

 

Члан 6. 

 

Начелник општине Рудо управља извршењем 

Буџета и контролише прилив и одлив новчаних 

средстава у складу са Законом, усвојеним Буџетом и 

овом Одлуком. 

 Начелник Одјељења за привреду и финансије, 

оперативно прати извршење прихода и расхода Буџета, 

о истом информише Начелника општине и одговоран је 

за доследно извршење закључака Начелника општине 

издатих у складу са Законом и овом Одлуком. 

 

Члан 7. 

 

Сви корисници буџетских средстава дужни су 

средства утврђена у Буџету користити руководећи се 

начелима рационалности и штедње.  

Сезонске потребе буџетски корисници 

пријављују благовремено Начелнику општине ради 

планирања средстава за такве намјене и то најкасније 

пет дана прије почетка мјесеца. 

Прерасподјела средстава са једног на другог 

буџетског корисника врши искључиво Скупштина 

општине. 

Прерасподјелу средстава у оквиру укупно 

планираних, код појединих буџетских корисника  врши 

Начелник општине. 

Скупштина општине Рудо ће посебном одлуком 

или закључком додјељена средства буџетским 

корисницима тачно опредијелити за одређене намјене. 

 

Члан 8. 

 

Плаћање трошкова буџетског корисника може 

се вршити директно уз писмени захтјев-налог буџетског 

корисника да се плаћање изврши на терет његове 

буџетске позиције. 

 

Члан 9. 

 

Сваки буџетски корисник је одговоран за своје 

књиговодствене и друге финансијске исправе, интерне 

контролне поступке, вјеродостојност и законитост 

исправа и укупно трошење буџетских средстава. 
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Члан 10. 

 

Средства за капитална улагања ће се уложити 

према усвојеном Плану капиталних инвестиција за 2011. 

годину, а средства за подстицај економског развоја у 

сврху запошљавања ће се користити за расподјелу кредита 

према важећој Скупштинској Одлуци о критеријима за 

додјелу кредита и потписаном Уговору са банком о 

сервисирању кредитних средстава буџета општине. 

 

Члан 11. 

 

Средства буџетске резерве до Буџетом 

планираног износа, Начелник општине ће ангажовати за 

остале непредвиђене и недовољно планиране издатке и 

утврдиће писменим закључком. 

О ангажовању средстава Буџетске резерве 

Начелник општине ће информисати Скупштину општин у 

складу са Законом о буџетском систему, уз  периодичне и 

годишњи Извјештај о извршењу буџета општине. 

 

Члан 12. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број: 01-022-22/11    

Датум: 16.02.2011.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                        Скупштине општине Рудо 

                                 Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 10. Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије („Службени гласник Републике 

Српске“, број 85/03 и 75/10) и члана 34 Статута општине 

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

пречишћен текст,9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној 16.02.2011.године, д о н и ј е л 

а  је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма коришћења средстава уплаћених 

по основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије за 2011.годину 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Програмом се регулише кориштење 

средстава које општина Рудо остварује у 2011.години по 

основу Закона о накнадама за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне енергије, у 

укупно планираном износу од 1.400.000,00 КМ, а 

користиће се на следећи начин: 

           -  Изградња нових привредних капацитета или 

проширење постојећих путем  

              стимулативног кредитирања, 25 % од планираних 

средстава, 

          -   Изградња примарних инфраструктурних 

објеката који су у функцији 

              привредног развоја и запошљавања, 43,47 % од 

планираних средстава и  

          -   За остале сврхе, за финансирање осталих 

буџетских расхода у 

              2011.години, 31,53 % од  укупно планираних 

средстава. 

 

Члан 2. 

 

Програми и пројекти који се кредитирају у 

склопу програма стимулативног кредитирања, морају 

бити у складу са ажурираним Стратешким планом 

развоја и општине Рудо. 

Критеријуми, поступак за додјелу кредита и 

услови кориштења кредита су регулисани важећом 

Скупштинском  Одлуком  о условима за одобравање 

кредита из средстава буџета општине Рудо за подстицај 

економског развоја.  

 

Члан 3. 

 

Средства  за изградњу примарних 

инфраструктурних објеката који су у функцуји 

привредног развоја и запошљавања, ће се користити  у 

складу са  Планом капиталних инвестиција који усваја 

Скупштина општине Рудо. 

 

Члан 4. 

 

Остала средства  ће се користити за 

финансирање буџетских расхода који су садржани у 

Табели број 1, која је саставни дио овог Програма. 

 

Члан 5. 

 

Програмом су наведени плански износи 

средстава који ће се користити за поједине намјене, у 

складу са поменутим Законом  и могу се мијењати у 

складу са оствареним  приходом по основу накнаде за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије у 2011.години. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном  гласнику општине Рудо. 

 

Број: 01-22-23/11.                  

Датум: 16.02.2011.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

                               Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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04 
На основу члана 55. Пословника Скупштине 

општине Рудо (''Службени гласник општине Рудо'', број: 

8/08), Скупштина општине Рудо на својој сједници  

одржаној дана 16.02.2011. године, д   о   н   о   с   и  

 

 

 

 

           

                              

 

 

 

           П  Р  О  Г  Р  А  М     Р  А  Д  А 

          Скупштине  општине  Рудо  за  2011. годину 

 

 

Ф Е Б Р У А Р: 

 

1.Извјештај о раду Начелника општине Рудо за 2010. 

   годину. 

  ОБРАЂИВАЧ:Начелник општине 

 

2.Извјештај о раду мјесних заједница за 2010. годину. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене  

   дјелатности 

 

3.Извјештај о провођењу Програма цивилне заштите за  

  2010. годину и Програм рада за 2011. годину. 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене  

  дјелатности 

 

4.План рада Дома здравља „Др Стојана и Љубица“ и  

  Програм мјера на заштити здравља становништва у 

  општини Рудо за 2011. годину. 

  ОБРАЂИВАЧ: Дом здравља „Др Стојана и Љубица“  

  Рудо 

 

5.Информација о  утрошку средстава из буџета СО-е Рудо  

  одобрених удружењима грађана. 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

6.Извјештај о раду буџетских корисника за 2010. годину. 

   ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду и финансије 

 

7.Информација о кредитирању и стипендирању студената  

   у 2010/2011  школској години. 
   ОБРАЂИВАЧ: Комисија за додјелу студентских кредита 

 

8.Извјештај о извршењу капиталних инвестиција за  

  2010.годину, 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије и 

  Комисија за капиталне инвестиције 

 

9.Информација о јавном реду и миру на  територији 

   општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ:Полицијска станица Рудо 

 

 

 

10.Информација о раду сталних  радних тијела 

    Скупштине општине Рудо. 

    ОБРАЂИВАЧ:  Предсједници сталних радних тијела 

    Скупштине 

 

11.Програм обављања комуналних дјелатности за 2011. 

     годину. 

    ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

12.Програм уписа образовних профила у СШЦ Рудо. 

     ОБРАЂИВАЧ: Средњошколски центар Рудо 

 

 

М  А  Р  Т: 

 

1.Одлука о извршењу буџета општине Рудо за 2010. 

   годину. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

2.Информација о Плану рада шумског газдинства  

  „Панос“ Вишеград за 2011 годину и стању шума на  

   територији општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ:Шумско газдинство „Панос“ Вишеград 

 

3.Информација о раду инспекцијских служби у 2010. 

   години. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

4.План капиталних инвестиција за 2010.годину. 

  ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције 

 

5.Информација о реализацији одлука и закључака 

   Скупштине општине Рудо са 21, 22. и 23. сједнице 

   Скупштине општине. 

   ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

 

А  П  Р  И  Л : 

 

1.Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-  

  31.03.2011.године. 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

2.Информација о обављању комуналне дјелатности и 

   стању комуналне инфраструктуре,стању локалних 

    путева,  школских установа и спортских терена у  

   општини Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

3.Информација о стању и раду предузећа и услужно- 

   производних и трговинских радњи на територији  

   општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

4.Информација о стању у области Центра за социјални 

   рад Рудо. 

  ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад Рудо 

 

5.Информација о раду Пореске управе – Подручна 

   јединица Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Пореска управа РС – Подручна 

   јединица Рудо 
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М  А  Ј: 

 

1.Информација о стању у области пољопривреде на  

   територији општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

2.Информација о раду Ветеринарске службе на територији 

   општине Рудо, и здравственом и бројном стању сточног 

   фонда. 

   ОБРАЂИВАЧ: Ветеринарска станица Рудо 

 

3.План учешћа спортиста на 47. МОСИ. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене 

                              дјелатности и Установа за управљање 

                              спортским теренима „Рудоспорт“ Рудо. 

 

4.Информација о раду градске зелене пијаце и сточне 

   пијаце и промету пољопривредних производа и стоке на 

   територији општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

5.Информација о материјалном положају пензионера и  

   бивших радника предузећа која су отишла у стечај и 

   радника проглашених технолошки  вишком. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

Ј  У  Н : 

 

1.Информација о стању у области спорта, физичке 

    културе и опште културно-просвјетне дјелатности. 

    ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене  

                              дјелатности и Установа за управљање 

                              спортским теренима „Рудоспорт“ Рудо. 

 

2.Информација о снабдјевености и квалитету воде за пиће  

   на територији општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

3.Информација о снабдјевености електричном енергијом и  

   стање електричне мреже на територији општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: „Електродистрибуција“ Пале-Радна  

                               јединица Рудо 

 

4. Информација о техничко-материјалном стању и  

    опремљености Ватрогасног друштва Рудо и против- 

    пожарне заштите на територији општине Рудо. 

    ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Рудо 

 

5.Информација о заштити животне средине, стању 

   зелених површина,паркова и депонија за смеће. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

6.Информација о реализацији одлука и закључака 

   Скупштине општине са 24, 25.и 26. сједнице Скупштине 

   општине Рудо 

   ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

                              Рудо 

 

 

 

 

 

Ј  У  Л : 

 

1.Свечана сједница поводом Дана општине Рудо. 

 

А В Г У С Т: 

 

 По плану рада нема редовних сједница због 

годишњих одмора. 

 

С Е П Т Е М Б А Р: 

 

1.Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.- 

   30.06.2011. године. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

2.Извјештај о шестомјесечном пословању корисника 

   буџетских средстава. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

3.Информација о стању саобраћаја и путних 

   комуникација на територији општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

4.Извјештај о постигнутим резултатима спортиста 

   општне Рудо и утрошку средстава на 47. МОСИ. 

   ОБРАЂИВАЧ: Установа за управљање спортским  

                              теренима „Рудоспорт“ Рудо 

 

5.Информација о упису ученика школској 2011/2012 

   години. 

   ОБРАЂИВАЧ: СШЦ Рудо и основне школе 

 

 

О К Т О Б А Р: 

 

1.Извјештај о извршењу буџета општине Рудо за период 

   01.01.-  30.09.2011.године. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

2.Информација о рјешавању управних предмета. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и  

                              друштвене дјелатности 

 

3.Информација о спровођењу законских и других 

   прописа из области заштите бораца, РВИ и породица 

   погинулих бораца. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

                             друштвене дјелатности 

 

4.Информација о јавном реду и миру на  територији  

   општине Рудо. 

  ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Рудо. 

 

5.Информација о реализацији одлука и закључака 

   Скупштине општине Рудо са 27. и 28. сједнице  

   Скупштине општине Рудо 

   ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине  

                              Рудо 
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Н О В Е М Б А Р: 

 

1.Приједлог Одлуке о Нацрту буџета општине Рудо за 

   2012. годину. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

2.Информација о стању у области телекомуникација и 

    поштанског саобраћаја. 

    ОБРАЂИВАЧ: Телеком РС – Радна јединица Фоча и  

                              Поште РС – Радна јединица Фоча. 

 

3.Информација о раду Републичке управе за геодетске и  

   имовинско-правне послове, подручна јединица Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа за геодетске и  

                              имовинско-правне послове – Подручна  

                              јединица Рудо. 

 

4.Информација о стању ловне дивљачи и рибљег фонда на 

   територији општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Ловачко удружење „Варда“ Рудо и 

                             Удружење риболоваца  „Језеро“ Рудо. 

 

6.Информација о донацијама на територији општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије 

 

Д Е Ц Е М Б А Р: 

 

1.Приједлог Одлуке буџета општине Рудо за 2012. годину. 

   ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине 

 

2.Програм рада Скупштине општине Рудо за 2012.  

   годину. 

   ОБРАЂИВАЧ: Предсједник Скупштине, секретар 

                             Скупштине и начелници одјељења 

 

3.Програм рада Начелника општине Рудо за 2012. годину. 

   ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине 

 

4.Програм рада мјесних заједница за 2012. годину. 

   ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене  

                              дјелатности 

 

5.Информација о стању запослености на територији  

   општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање РС- Биро Рудо 

 

6.Информација о реализацији одлука и закључака 

   Скупштине општине Рудо са 29. и 30. сједнице  

   Скупштине општине Рудо. 

   ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине 

 

Поред напријед наведеног, Скупштина општине  

ће  разматрати и друга питања по захтјеву органа локалне 

управе и грађана, и одлучивати о другим питањима у 

складу  са  законским прописима  и  Статутом општине 

Рудо. 

 

Број:01-022-18/11.                                        

Датум: 16.02.2011.год.     ПРЕДСЈЕДНИК                              

         Скупштине општине Рудо 

                           Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 21. Закона о класификацији 

дјелатности и регистру пословних субјеката по 

дјелатностима у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“,бр.74/10), члана 5. 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, 2/09 и 1/11), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 16.02.2011. 

године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ДОМА ЗДРАВЉА РУДО 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању Дома здравља Рудо 

бр.01-178/94 од 03.02.1994. године и бр. 01-022-99/10. од 

01.07.2010.године, члан 5. мјења се и гласи: 

 

 „Дјелатност Дома здравља Рудо је: 

 

 86.21 - дјелатност опште медицинске праксе 

 86.22 - дјелатност специјалистичке медицинске 

                           праксе 

 86.23 - дјелатност стоматолошке праксе 

 86.90 - остале дјелатности здравствене заштите 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-17/11.                                                              

Датум:16.02.2011.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                             Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 36. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.101/04, 42/05 и 118/05) члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08 пречишћени екст 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 

107. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

16.02.2011.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о исплатама накнаде 

члановима радних тијела Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о исплатама накнада члановима 

радних тијела Скупштине општине Рудо бр.01-022-
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97/10. од 01.07.2010.године у члану 2. ријечи „једне 

дневнице за службена путовања“ замјењује се ријечима 

„од 20 конвертибилних марака“. 

 

Члан 2. 

 

 Члан 3. мијења се и гласи: 

 

 „Износ исплате из претходног става не припада 

члановима радних тијела који су запослени у општинској 

административној служби Рудо и другим корисницима 

буџета и грантова од буџета општине Рудо чије се плате 

финансирају из средстава добијених од буџета општине 

уколико су били ангажовани у току радног времена“. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-13/11                                                             

Датум:16.02.2011.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

                             Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 19. и 44. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Рудо на сједници одржаној дана 16.02.2011. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о измјени Одлуке о висини 

накнаде за обављање дужности одборника 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о измјени Одлуке о висини 

накнаде за обављање дужности одборника бр.01-022-

165/10. од 06.12.2010.године. 

 

Члна 2. 

 

 Поништењем ове Одлуке остаје на снази Одлука 

о висини накнаде за обављање дужности одборника бр.01-

022-101/10. од 01.07.2010.године. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“ а 

примјењиваће се од 01.01.2011.године. 

 

Број:01-022-15/11.                                                            

Датум:16.02.2011.год.             ПРЕДСЈЕДНИК    

                                          Скупштине општине Рудо 

                                   Благоје Церовић,дипл.инг.маш. ,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 19. и 44. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

16.02.2011. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о висини накнаде за 

обављање дужности одборника 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о висини накнаде за обављање 

дужности одборника бр.01-022.101/10. од 01.07.2010. 

године члан 2. мијења се и нови гласи: 

 „На име обављања дужности одборника 

Скупштине општине Рудо, према планираним 

средствима у буџету општине Рудо, одборницима 

припада накнада у износу од 320,00 КМ. 

 Накнада из претходног става увећава се за 

износ од 20,00 КМ за сваки дан присуствовања 

сједницама Скупштине општине у том мјесецу“. 

 

Члна 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“ а 

примјењиваће се од 01.01.2011.године. 

 

Број:01-022-16/11.                                                            

Датум:16.02.2011.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        Скупштине општине Рудо 

                               Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р.  
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На основу члана 17. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, бр.96/05), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и 

члана 107. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 16.02.2011.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о платама функционера 

локалне самоуправе Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о платама функционера 

локалне самоуправе Рудо бр.01-022-173/10. од 

06.12.2010.године. 
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Члан 2. 

 

 Поништењем ове Одлуке остаје на снази Одлука 

о платама функционера локалне самоуправе Рудо бр.01-

023-123/08. од 11.12.2008. године и Одлука о измјени 

Одлуке о платама функционера локалне самоуправе Рудо 

бр.01-023-166/09. од 30.06.2009.године. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-022-14/11.                                                                  

Датум:16.02.2011.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                             Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,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, 2/09 и 1/11 ) и члана 155. и 156. 

Пословника Скупштине општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“број:8/08-пречишћени текст), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.01.2011.године  д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о опозиву са функције предсједника Скупштине 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ, опозива се са 

функције предсједника Скупштине општине Рудо. 

 

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 26.01.2011. године, а на основу члана 65. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

поднијело је захтјев за измјену дневног реда за 22. 

редовну сједницу Скупштине општине Рудо. У оквиру 

овог захтјева, под редним бројем три, одборници су 

тражили да се на дневни ред стави „Одлука о опозиву 

Предсједника Скупштине општине Рудо“ и овај захтјев 

образложили.  

Разлози за опозив Милинковић Добрисава са 

функције предсједника Скупштине општине су следећи: 

У неколило задњих сједница Скупштине општине 

Рудо, Предсједник Скупштине општине Г-дин 

Милинковић Добрисав је показао да није у стању да 

заступа и представља Скупштину општине Рудо а како је 

утврђено чланом 37. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“,број:8/08-пречишћени текст, 

9/08, 2/09 и 1/11). Наиме на 19. сједници Скупштине 

општине Рудо одржане 04.11.2010.године под његовим 

предсједавањем поменутом сједницом донесено је низ 

аката (које је и потписао) и то: Одлука о опозиву са 

функције потпредсједника Скупштине општине Рудо Г-

дина Славише Симића број: 01-022-125/10 од 

04.11.2010.године, Одлука о именовању 

потпредсједника Скупштине општине Рудо број:01-022-

126/10. од 04.11.2010. године, Рјешење о разрјешењу 

в.д. директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-

018-120/10 од 04.11.2010.године, Рјешење о именовању 

в.д. директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-

018-132/10. од 04.11.2010.године, Рјешење о разрјешењу 

директора ЈП „Информативни центар“ Рудо број: 01-

018-129/10. од 04.11.2010.године, Рјешење о именовању 

в.д. директора ЈП „Информативни центар“ Рудо број: 

01-018-123/10. од 04.11.2010.године, Рјешење о 

разрјешењу в.д. старјешине Ватрогасног друштва Рудо 

број: 01-018-135/10. од 04.11.2010.године, Рјешење о 

именовању в.д. старјешине Ватрогасног друштва Рудо 

број: 01-018-130/10. од 04.11.2010. године, Рјешење о 

разрјешењу в.д. директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

број: 01-018-122/10. од 04.11.2010. године, Рјешење о 

именовању в.д. директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо број: 

01-018-127/10 од 04.11.2010. године, Закључак о 

усвајању амандмана на приједлог Ребаланса буџета 

општине Рудо за 2010. годину број: 01-400-137/10. од 

04.11.2010.године, који је сам предложио, Закључак о 

начину трошења појединих ставки буџета општине Рудо 

за 2010. годину број: 01-400-138/10. од 04.11.2010. 

године, Закључак о неприхватању приједлога Комисије 

за избор да се за директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ 

Рудо именује Кусмук Томислава број: 01-018-133/10. од 

04.11.2010. године, Закључак о неприхватању 

приједлога Комисије за избор да се за директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо именује Мршевић Ненад број: 01-018-

136/10. од 04.11.2010. године.  

Доношење горе наведених аката на незаконит 

начин, грубим кршењем чланова 44., 65., 66. став 2., 83 

став 3. 130. став 4.  Пословника Скупштине општине 

Рудо – пречишћени текст („Службени гласник општине 

Рудо“, број: 8/08) те кршењем одредаба члана 12. став 3. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.41/03), кршењем одредаба члана 73. став 3. 

Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“,број: 106/09, одредаба члана 36. став 

1. Статута ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо, 

оглушавањем на сагласност Министарства здравља и 

социјалне заштите Републике Српске број: 11/04-505-

247/10 од 25.10.2010. године (које се односило на 

сагласност за именовање директора Дома здравља), те 

оглушавање и на тражено тумачење од Министарства 

здравља и социјалне заштите Републике Српске 

број:11/04-505-304/10. од 28.12.2010.године. 

Сва ова наведена кршења чланова Пословника 

Скупштине општине Рудо, чланова наведених Закона 

Републике Српске, чланова Статута Дома здравља и 

сагласности и мишљења Министарства здравља и 

социјалне заштите Републике Српске потврдило је 

својим актом број:11.3-014-304/10 од 09.12.2010. године 
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у поступку покренутог Административног надзора над 

радом Скупштине општине Рудо Министарство управе и 

локалне самоуправе Републике Српске. 

У свом раду Предсједник Скупштине општине 

Рудо је своју функцију злоупотребио у следећем: 

Дана 14.04.2010. године фирма ЕРС д.о.о. је 

упутила молбу Скупштини општине Рудо – Предсједнику, 

а по упутству Министарства енергетике РС, због 

покретања поступка за додјелу нове концесије на ријеци 

Радојни, како би се наставило инвестирање на територији 

општине Рудо, тј. за добијање концесије за изградњу још 

једног објекта мале хидроелектране.  

Да би се заузео да такав приједлог/молба добије 

подршку на Скупштни општине Рудо Предсједник 

Скупштине општине Рудо је од директора ЕРС д.о.о Г-ђе 

Јелене Ђукић „тражио награду“ за услуге, што је Г-ђа 

Јелена Ђукић и потврдила у свом писменом обраћању у 

мају 2010. године.  

Поменуту молбу Скупштини општине 

предсједник Скупштине општине није никад ни покушао 

да стави на дневни ред Скупштини општине Рудо да би је 

она као такву и разматрала. 

Дакле ради се о чистој злоупотреби овлаштења 

предсједника Скупштине општине Рудо Г-дина 

Милинковић Добрисава.  

У свом обављању функције предсједник 

Скупштине општине Рудо Милинковић Добрисав је 

злоупотребио функцију и потписивао рачуне за 

угоститељске услуге на рачун репрезентације, а које није 

могао да користи како је то прописано чланом 2., 3. и 4. 

Правилника о кориштењу репрезентације број: 02-020-

401/08 од 03.04.2008. године.  

Овакав начин кориштења репрезентације такође 

представља злоупотребу овлаштења предсједника 

Скупштине општине Рудо.  

Све ово изнесено директно се крши са чланом 21. 

алинеја 5. и 7. Пословника Скупштине општине Рудо – 

пречишћени текст („Службени гласник општине 

Рудо“,број 8/08) тј. са правима и дужностима које има 

предсједник Скупштине општине Рудо.  

Такође оваквим радом Предсједник Скупштине 

општине се грубо оглушио и на члан 37. Статута општине 

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

пречишћени текст, 9/08 и 2/09), јер није заступао и 

представљао Скупштину општине у складу са датим 

овлаштењима и дужностима, те је послове које су му у 

надлежности, обављао мимо Закона, Статута и 

Пословника Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број:8/08-пречишћени текст, 9/08, 

2/09 и 1/11) дефинише надлежности Скупштине општине 

Рудо између којих, у оквиру алинеје 20., надлежност за 

бирање и разрјешење предсједника и потпредсједника 

Скупштине општине, замјеника начелника општине, 

секретара Скупштине општине и др. 

Члан 40.Статута општине Рудо предвиђа да 

предсједник Скупштине општине може бити опозван ако 

функцију не врши  у складу са законом и актима 

Скупштине општине.  

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. 

У складу са чланом 147. Став 2. Послоника 

Скупштине општине Рудо сједницом је, за ову тачку 

дневног реда, предсједавао потпредсједник Јовановић 

Драган. 

Члан  20. и 148. Пословника Скупштине 

општине Рудо предвиђа да се о опозиву предсједника 

Скупштине општине Рудо изјашњавају одборници 

тајним гласањем.  

 Тајним гласањем за опозив предсједника 

Скупштине општине Рудо од присутних 17 одборника, 

изјаснило се: 

- „за“ опозив 9 одборника 

- „против“ опозива  8 одборника, 

Након саопштавања резултата гласања 

потпредсједник Скупштине општине Рудо је 

констатовао да је Милинковић Добрисав опозван са 

функције предсједника 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:01-022-1/11.                                                                                                                                

Датум:26.01.2011.год. 

                         ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                         Јовановић Драган, дипл.инг пољ.,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, 2/09 и 1/11 ) а у складу са  

чланом 20, 107, и 147.  Пословника Скупштине општине 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.01.2011. године  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању предсједника Скупштине општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 

ЦЕРОВИЋ БЛАГОЈЕ, дипломирани инжињер 

машинства - професор из Рудог, именује се на  функцију 

предсједника Скупштине општине Рудо на период 

трајања мандата Скупштине општине Рудо. 
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Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-2/11.                                                      

Датум:26.01.2011.год.        

                                 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудо 

                                Јовановић Драган,дипл.инг.пољ.,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, 2/09 и 1/11 ) и члана 155. и 156. 

Пословника Скупштине општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“број:8/08-пречишћени текст), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.01.2011.године  д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о опозиву са функције потпредсједника Скупштине 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН, опозива се са функције 

потпредсједника Скупштине општине Рудо. 

 

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 26.01.2011. године, а на основу члана 65. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

поднијело је захтјев за измјену дневног реда за 22. 

редовну сједницу Скупштине општине Рудо. У оквиру 

овог захтјева, под редним бројем пет, одборници су 

тражили да се на дневни ред стави „Одлука о опозиву 

потпредсједника Скупштине општине Рудо“ и овај захтјев 

образложили.  

Разлози за опозив Јовановић Драгана са функције 

потпредсједника Скупштине општине су следећи: 

У неколико задњих сједница Скупштине општине 

Рудо, потпредсједник Скупштине општине Г-дин 

Јовановић Драган је показао да није у стању да заступа и 

представља Скупштину општине Рудо и мјења 

потпредсједника Скупштине општине а како је утврђено 

чланом 38. Статута општине Рудо („Службени гласник 

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

Наиме на 19 сједници Скупштине општине Рудо одржане 

04.11.2010. године под његовим подпредсједавањем 

поменутом сједницом донесено је низ аката (које је и 

потписао) и то: Одлуку о опозиву са функције 

потпредсједника Скупштине општине Рудо Г-дина 

Славише Симића број: 01-022-125/10. од 04.11.2010. 

године, Одлуку о именовању потпредсједника 

Скупштине општине Рудо број: 01-022-126/10. од 

04.11.2010. године, Рјешење о разрјешењу в.д. 

директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-018-

120/10 од 04.11.2010. године, рјешење о именовању в.д. 

директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-018-

132/10. од 04.11.2010. године, рјешење о разрјешењу 

директора ЈП „Информативни центар“ Рудо број: 01-

018-129/10. од 04.11.2010. године, рјешење о именовању 

в.д. директора ЈП „Информативни центар“ Рудо број: 

01-018-123/10. од 04.11.2010. године, рјешење о 

разрјешењу в.д. старјешине Ватрогасног друштва Рудо 

број: 01-018-135/10. од 04.11.2010. године, рјешење о 

именовању в.д. старјешине Ватрогасног друштва Рудо 

број: 01-018-130/10. од 04.11.2010. године, рјешење о 

разрјешењу в.д. директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

број: 01-018-122/10. од 04.11.2010. године, рјешење о 

именовању в.д. директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо број: 

01-018-127/10. од 04.11.2010. године, закључак о 

усвајању амандмана на приједлог Ребаланса буџета 

општине Рудо за 2010. годну број: 01-400-137/10. од 

04.11.2010. године, који је сам предложио, закључак о 

начину трошења појединих ставки буџета општине Рудо 

за 2010. годину број: 01-400-138/10. од 04.11.2010. 

године, закључак о неприхватању приједлога Комисије 

за избор да се за директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ 

Рудо именује Кусмук Томислав број: 01-018-133/10 од 

04.11.2010. године, закључак о неприхватању 

приједлога Комисије за избор да се за директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо именује Мршевић ненад број: 01-018-

136/10. од 04.11.2010. године. 

Доношење горе наведених аката на незаконит 

начин, грубим кршењем чланова 44., 65., 66. став 2. 83 

став 3. 130. став 4. одредаба Пословника Скупштине 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“,број: 8/08) те кршењем одредаба члана 

12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике Српске“, 

број:41/03), кршењем одредаба члана 73. став 3. Закона 

о здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“,број:106/09), одредаба члана 36. став 1. Статута 

ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо, оглушавањем на 

сагласност Министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске број: 11/04-505-247/10 од 25.10.2010. 

године (које се односило на сагласност за именовање 

директора Дома здравља), те оглушавањем и на тражено 

тумачење од Министарства здравља и социјалне 

заштите Републике Српске број:11/04-505-304/10 од 

28.12.2010.године. 

Сва ова наведена кршења чланова Пословника 

Скупштине општине Рудо, чланова наведених Закона 

Републике Српске, чланова Статута Дома здравља и 

сагласности и мишљења Министарства здравља и 

социјалне заштите Републике Српске потврдило је 

својим актом број: 11.3-014-304/10. од 09.12.2010. 

године у поступку покренутог Административног 

надзора над радом Скупштине општине Рудо 

Министарство управе и локалне самоуправе Републике 

Српске.  
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Као члан колегија Скупштине општине Рудо Г-

дин Драган Јовановић је и поред ограђивања Начелника 

општине као члана колегија, учествовао у стављању тачки 

на дневни ред сједнице Скупштине општине ради 

доношења Одлуке о платама функционера локалне 

самоуправе Рудо број:01-022-173/10. од 06.12.2010. 

године и Одлуке о измјени Одлуке о висини накнаде за 

обављање дужности одборника број:01-022-165/10. од 

06.12.2010. године. Такво доношење одлуке са великим 

повећањима плата функционера и накнада одборницима 

директно је резултирало не добијањем сагласности за 

нацрт буџета општине Рудо за 2011. годину од стране 

Министарства финансија Републике Српске. Недобијањем 

такве сагласности пропуштен је и законски рок за 

усвајање буџета за 2011. годину, те се морало донијети 

одлука о привременом финансирању, а поменута 

повећања плата и накнада су се морала по инструкцији 

Министарства финансија ипак смањити.  

Члан 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број:8/08-пречишћени текст, 9/08, 

2/09 и 1/11) дефинише надлежности Скупштине општине 

Рудо између којих, у оквиру алинеје 20., надлежност за 

бирање и разрјешење предсједника и потпредсједника 

Скупштине општине, замјеника начелника општине, 

секретара Скупштине општине и др. 

Члан 40. Статута општине Рудо предвиђа да 

потпредсједник Скупштине општине може бити опозван 

ако функцију не врши  у складу са законом и актима 

Скупштине општине.  

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.  

 Тајним гласањем за опозив предсједника 

Скупштине општине Рудо од присутних 17 одборника, 

изјаснило се: 

- „за“ опозив 9 одборника 

- „против“ опозива  8 одборника, 

Након саопштавања резултата гласања 

предсједник Скупштине општине Рудо је констатовао да 

је Јовановић Драган 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:01-022-3/10.                                                                                                                                

Датум:26.01.2011.год.  

     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                            Церовић Благоје,дипл.инг.маш.,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, 2/09 и 1/11 ) а у складу са  

чланом 20, 107, и 147.  Пословника Скупштине општине 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.01.2011. године  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању потпредсједника Скупштине општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 

СИМИЋ СЛАВИША из Рудог, именује се на  

функцију потпредсједника Скупштине општине Рудо на 

период трајања мандата Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-4/11.                                                      

Датум:26.01.2011.год.        

                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

                               Церовић Благоје,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо ( 

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо-пречишћени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.01.2011.године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Комисије за избор и 

именовање 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се чланови Комисије за избор и 

именовање и то: 

1. Јовановић Драган, преседник 

2. Церовић Благоје, подпредсједник 

3. Анђић Никола, члан 

4. Милинковић Добрисав, члан 

5. Мршевић Љубомир, члан 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 

 

 На сједници Скупштине општине Рудо одржаној 

дана 26.01.2011. године, на  захтјев 9 одборника 

Скупштина општине Рудо усвојила је Одлуку о 

разрјешењу чланова Комисије за избор и именовање. 

Члан 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број:8/08-пречишћени текст, 9/08, 

2/09 и 1/11) дефинише надлежности Скупштине општине 

Рудо између којих, у оквиру алинеје 20., надлежност за 

бирање и разрјешење предсједника и потпредсједника 

Скупштине општине, замјеника начелника општине, 

секретара Скупштине општине и чланове сталних и 

повремених радних тјела Скупштине општине  и врши 

друге изборе и именовања у складу са законом и овим 

статутом. 

Узимајући у обзир напред наведено Скупштина је 

одлучила као у диспозитиву. 

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:01-022-5/11.                                                       

Датум:26.01.2011.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                      Скупштине општине Рудо 

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

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо-пречишћени текст 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.01.2011.године, д о н ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор и именовање 

 

Члан 1. 

 

Именују се чланови Комисије за избор и 

именовање и то: 

1. Сташевић Радојко, преседник 

2. Церовић Благоје, подпреседник 

3. Мршевић Љубомир, члан 

4. Пантовић Јелена, члан 

5. Арсић Илија, члан 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-022-6/11                                                       

Датум:26.01.2011.год.              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                           Скупштине општине Рудо 

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

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

пречишћени текст, 9/08 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 28.01.2011. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова  сталних и повремених 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 

објављеним у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

бр.11/10 ,и то: 

 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА,  

ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ 

 

1. Ћировић Велибор,предсједник 

2. Рајак Рато, члан 

3. Остојић Анђа, члан 

 

МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА 

 

1. Рајак Рато, предсједник 

2. Јањић Миља, члан 

3. Мршевић Љубомир, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

1. Милинковић Добрисав, предсједник 

2. Арсић Илија, члан 

3. Јовановић Драган, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА 

 

1. Видаковић Митар, предсједник 

2. Јовановић Драган, члан 

3. Брадоњић Саво, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ 

 

1. Арсић Илија, предсједник 

2. Рађен Ивана, члан 

3. Церовић Дејан, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

1. Милинковић Добрисав,предсједник 

2. Анђић Никола, члан 

3. Павловић Драган, члан 
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КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

1. Мићовић Јелена,члан 

2. Анђић Никола, члан 

3. Арсић Илија, члан 

4. Богдановић Невенка, члан 

5. Станковић Оливера, члан 

 

 ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА,  

 ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ ГРАДЈАНА 

 

1. Рајак Рато, предсједник 

2. Пантовић Јелена, члан 

3. Мршевић Љубомир, члан 

4. Симић Славиша, члан 

5. Симић Жељко, члан 

 

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И 

МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 

1. Милинковић Добрисав, предсједник 

2. Сташевић Радојко, члан 

3. Ћировић Велибор, члан 

4. Остојић Предраг, члан 

5. Анџић Ђорђе, члан 

 

ЕТИЧКИ ОДБОР 

 

1. Видаковић Митар, предсједник 

2. Николић Милорад, члан 

3. Анђић Никола,члан 

4. Ћировић Велибор, члан 

5. Стикић Предраг, члан 

 

САВЈЕТ ЗА СПОРТ 

 

1. Јовановић Драган, предсједник 

2. Видаковић Митар, члан 

3. Станић Мирко, члан 

 

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ 

 

1. Павловић Драган предсједник 

2. Миловић Ратомир, члан 

3. Церовић Благоје, члан 

 

Члан 2. 

 

 Разрјешавају се чланови повремених радних 

тијела Скупштине општине Рудо изабрани Одлукама о 

избору објављених у „Службеном гласнику општине 

Рудо“ бр.10/10 и 11/10 ,и то: 

 

ФОРУМ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ОПШТИНЕ РУДО 

 

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, 

 

4.Папоњак Драган, представник СШЦ Рудо, 

5.Топаловић Милојко, представник ОШ Штрпца 

6.Топаловић Марта, представник Центра за социјални 

   рад, 

7.Станић Миленко, референт цивилне заштите,  

8.Симић Драган, в.д. Старјешине Ватрогасног друштва  

   Рудо, 

9.Чолић Драган, представник Дома здравља Рудо, 

10.Мијушковић Мирко, начелник комуналне полиције 

     Рудо, 

11.Ристовић Милка, судија, 

12.Арсић Илија, представник младих, 

13.Анђић Никола, представник приватног сектора, 

14.Хасечић Есад, представник повратника 

 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ  

ОПРАВДАНОСТИ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗРАДУ  

ПРИЈЕДЛОГА КОРИСНИКА КРЕДИТА ЗА  

ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РУДО  

 

1.  Анђић Никола – предсједник, 

2.  Ћировић Велибор – члан, 

3.  Милетић Васо – члан, 

4.  Видаковић Митар – члан, 

5.  Љубојевић Ненад – члан, 

 

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ  

ПРОБЛЕМА У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ 

 

1.  Павловић Драган 

2.  Милинковић Добрисав 

3.  Ћировић Велибор 

4.  Баранац Љубица 

5.  Драгаш Момир 

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ 

КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА 

 

1.Милинковић Добрисав – предсједник, 

2. Рађен Богдан -члан 

3. Арсић Илија  -члан 

 

ДРУГОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ 

СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА 

 

1. Павловић Драган -предсједник, 

2. Шушњевић Драгољуб-члан 

3. Ћировић Велибор  -члан 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ 

О РАЗВРСТАВАЊУ, УПРАВЉАЊУ И ЗАШТИТИ  

ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ РУДО 

 

1. Милинковић Добрисав - предсједник 

2. Анђић Никола – члан 

3. Арсић Илија - члан  

4. Мијушковић Мирко- члан 

5. Драгаш Момир - члан 
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ЛИСТА СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ СЕ ИМЕНУЈУ 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

 

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 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

У ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ 

ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО 

 

1. Милинковић Добрисав, предсједник 

2. Рађен Богдан, потпредсједник, 

3. Јовановић Драгана, члан 

4. Пушоњић Слађана, члан 

5. Др Рајак Вера, члан. 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА  

СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА „ХЕЛП“ 

 

1. Анђић Никола – предсједнк 

2. Ћировић Велибор-члан 

3. Станић Миленко-члан 

 

КОМИСИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ 

НАВОДА ОДБОРНИКА МРШЕВИЋ ЉУБОМИРА  

ИЗНИЈЕТОГ У ПОСТАВЉЕНОМ 

ОДБОРНИЧКОМ ПИТАЊУ 

 

1. Милинковић Добрисав 

2. Мршевић Љубомир 

3. Топаловић Зоран 

4. Кастратовић Бранко 

5. Мијушковић Мирко 

 

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА 

ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНИХ  

ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА КОЈИ СУ 

ПРЕТРПИЛИ ШТЕТУ ОД  

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 

1. Милинковић Добрисав - предсједник 

2. Мршевић Љубомир - замјеник 

3. Арсић Илија - члан 

4. Кастратовић Бранко – члан 

5. Анђић Никола - члан 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

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 

11Анђић Никола, представник приватног сектора-члан 

12.Бојанић Верица, представник омладине-члан 

13.Павловић Драган, представник удружења- члан 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 

 

 На сједници Скупштине општине Рудо 

одржаној дана 28.01.2011. године, на захтјев девет 

одборника Скупштина општине Рудо усвојила је 

Одлуку о разрјешењу чланова сталних и повремених 

радних тијела Скупштине општине Рудо.  

Члан 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број:8/08-пречишћени текст, 

9/08, 2/09 и 1/11) дефинише надлежности Скупштине 

општине Рудо између којих, у оквиру алинеје 20., 

надлежност за бирање и разрјешење предсједника и 

потпредсједника Скупштине општине, замјеника 

начелника општине, секретара Скупштине општине и 

чланове сталних и повремених радних тјела Скупштине 

општине  и врши друге изборе и именовања у складу са 

законом и овим статутом. 

 

Узимајући у обзир напред наведено Скупштина 

је одлучила као у диспозитиву. 

 

Број:01-022-19/11.                                                   

Датум: 28.01.2011.год 

                                ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо  

                             Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“ број:8/08-пречишћени текст, 9/08, 

2/09 и 1/11) и члана 107. Пословника Скупштине општине 

Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник општине 

Рудо“ број:8/08 ), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 28.01.2011.године, д о н ј е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о опозиву замјеника начелника 

општине Рудо  

број: 01-022-243/10 од 30.12.2010.године 

 

Члан 1. 

 

Поништава се Одлука о опозиву замјеника 

начелника општине Рудо број: 01-022-243/10 од 

30.12.2010. године. 

 

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 одржаној дана 28.01.2011. године, а 

на  захтјев девет одборника, Скупштина општине Рудо 

усвојила је Одлуку о поништењу Одлуке  о опозиву 

замјеника начелника општине Рудо број: 01-022-243/10 од 

30.12.2010.године. 

 Скупштина општине Рудо донијела је Одлуку о 

поништењу Одлуке о опозиву замјеника начелника 

општине Рудо из слиједећих разлога: 

  Одлука о опозиву замјеника начелника општине 

Рудо број: 01-022-243/10 од 30.12.2010.године је донесена 

на 21. сједници Скупштине општине Рудо која је одржана 

дана 30.12.2010.године. На позиву са утврђеним дневним 

редом број:01-013-1510/10. од 24.12.2010. године за 

поменуту сједницу Скупштине општине Рудо под тачком 

22. уврштен је Извјештај о раду замјеника начелника 

општине Рудо, те је на основу његовог неусвајања 

донесена Одлука о разрјешењу замјеника начелника 

општине Рудо. 

 Чланом 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“,број:8/08-пречишћени текст, 9/08 

и 2/09), који регулише надлежност Скупштине општине, 

прописано је да Скупштина разматра годишњи извјештај 

о раду Начелника општине и о истом заузима свој став. 

 Чланом 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“,број:101/04, 

42/05 и 118/05), прописано је да Скупштина – јединица 

локалне самоуправе разматра годишњи извјештај о раду 

Начелника општине и о истом заузима свој став. 

 Дакле, Скупштина општине није никако могла да 

разматра нити да тражи подношење извјештаја, од 

замјеника начелника, нити да га уврсти као тачку дневног 

реда, јер то није дефинисано као њена надлежност, а што 

је предсједник Скупштине ипак урадио и затражио актом 

број: „службено“ од 22.12.2010.године. 

 Годишњи извјештај о раду подноси, Скупштини 

општине, Начелник општине и он садржи све 

релевантне податке како о свом раду, раду служби 

Општинске административне службе  и замјеника 

начелника, те је разматрање таквог извјештаја у 

надлежности Скупштине општине како је дефинисано и 

поменутим члановима Закона о локалној самоуправи и 

Статута општине Рудо. 

 Чланом 53. став 4. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст, 9/08 и 2/09) прописано је да ако 

приједлог за опозив замјеника Начелника општине није 

поднио начелник општине, у поступку по приједлогу за 

опозив замјеника Начелника општине прибавља се 

мишљење Начелника општине. 

 Начелник општине, сходно акту број:01-013-

1517/10. од 27.12.2010. године који је тражио 

предсједник Скупштине општине, није дао своју 

сагласност за опозив замјеника начелника из разлога 

што је као први начелников сарадник Замјеник 

начелника своје повјерене послове и задатке обављао 

успјешно. Такво мишљење Начелник општине је дао у 

акту број:02-013-1530/10. од 30.12.2010.године. 

 Чланом 53. став 2. поменутог Статута 

прописано је да Замјеник начелника може бити опозван 

ако функцију не врши у складу са Законом или не 

спроводи одлуке органа општине. Ниједан доказ о томе 

да Замјеник начелника није обављао своју функцију у 

складу са Законом, Статутом и да није извршавао 

одлуке органа није приложен.  

 Евидентно је да је Замјеник начелника општине 

Рудо опозован са функције само ради неусвајања 

извјештаја о раду Замјеника начелника, а што није у 

складу са чланом 53. став 2. Статута општине Рудо, а 

такође се коси са актом Начелника општине број: 02-

013-1530/10. од 30.12.2010.године, којим Начелник 

општине није дао своју сагласност за опозив замјеника 

начелника општине Рудо. 

 Из свега горе наведеног одлука Скупштине 

општине Рудо број: 01-022-243/10. од 30.12.2010.године 

је донесена кршењем наведених одредаба Статута 

општине Рудо, мишљења Начелника општине,те 

неприхватања извјештаја о раду замјеника начелника, 

који није ни у надлежности Скупштине општине да га 

може тражити а и о њему заузимати ставове. 

 Овако донесена Одлука о разрјешењу замјеника 

начелника општине Рудо није у складу са цитираним 

члановима Статута општине Рудо па је из тих разлога 

само по себи и ништавна и не може производити 

никакве правне посљедице. 

Узимајући у обзир напред наведено Скупштина 

је одлучила као у диспозитиву. 

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:01-022-7/11.                                                       

Датум:28.01.2011.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                            Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“број:8/08-пречишћени текст, 9/08, 

2/09 и 1/11) и члана 107. Пословника Скупштине општине 

Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник општине 

Рудо“ број:8/08 ), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 26.01.2011. године,д о н ј е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

о поништењу Рјешења о разрјешењу в.д. директора 

ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-018-120/10 од 

04.11.2010.године 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Рјешење о разрјешењу Др 

Томислава Кусмука са функције в.д. директора ДЗ“Др 

Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-018-120/10 од 

04.11.2010.године 

 

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 одржаној дана 26.01.2011. године, а 

на  захтјев девет одборника, Скупштина општине Рудо 

усвојила је Одлуку о поништењу Рјешења о разрјешењу 

Др Томислава Кусмука са функције в.д. директора ДЗ“Др 

Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-018-120/10 од 

04.11.2010.године. 

  Скупштина општине Рудо је донијела Одлуку о 

поништењу Рјешења о разрјешењу Др Томислава Кусмука 

са функције в.д. директора ДЗ“Др Стојана и Љубица“ 

Рудо из следећих разлога: 

 Наведени акт је донешен грубим кршењем 

одредаба чланова Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“,број:8/08-пречишћени текст, 9/08 

и 2/09), Пословника Скупштине општине Рудо-

пречишћени текст („Службени гласни општине 

Рудо“,број:8/08), одредбама Статута установа и предузећа 

чији су директори и вршиоци дужности директора 

разрјешени односно именовани, кршењем одредаба 

чланова Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике 

Српске“,број:41/03), Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републиек Српске“, број:106/09), те 

мишљења/сагласности ресорног Министарства здравља и 

социјалне заштите Републике Српске, а што се потврђује 

у следећем: 

 1.Рјешење о разрјешењу в.д. директора ДЗ „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо број:01-018-120/10. од 

04.11.2010.године, донесено је на основу паушалних, 

произвољних и ничим поткрепљеним наводима, а то су: 

Комисија за избор није испоштовала принципе члана 3. 

Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске“,број: 41/03), да се 

из записника не види како је другопласирани кандидат 

оцјењен са бодом мање у односу на прворангираног, те 

да један кандидат има већи степен стручне спреме-

специјализацију у односу на прворангираног и да има 

више година радног искуства у односу на 

прворангираног. 

 Дана 07.10.2010. године Комисија за избор (која 

је именована Одлуком Скупштине општине Рудо 

број:01-023-82/09. од 11.05.2009.године) одржала је 

интервју по Јавном конкурсу број: 01-120-734/10. од 

11.05.2010.године, за избор и именовање директора ЈЗУ 

Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо, на који су се 

пријавила два кандидата и то: Др Томислав Кусмук, 

доктор стоматологије и Др Марина Миликић, доктор 

медицине. 

 Комисија је на основу прегледаних општих и 

посебних услова наведених у Јавном конкурсу 

приступила интервјуу са сваким кандидатом 

појединачно. 

 У обрасцу за оцјењивање кандидата утврђени 

су критерији за оцјењивање кандидата са утврђеним 

бројем бодова, по којима Комисија за избор врши 

оцјењивање. Сваки члан Комисије има свој појединачни 

образац, чији се укупан збир бодова уноси у заједнички 

образац за оцјењивање кандидата и који потписују сви 

чланови Комисије. 

 Критерији за оцјењивање кандидата су 

слиједећи: 

 1.Стручна спрема-степен образовања (0 или 5 

бодова) 

 2.Радно искуство (0 или 5 бодова) 

 3.Посједовање организационих и руководних 

способности и успјешност у  

               претходном раду (0 или 5 бодова) 

 4.Тренутно запослен (0 или 2 бода) 

 5.Оцјена Комисије на основу питања из струке 

(0 – 5 бодова) 

 На основу утврђених критерија, којима се 

Комисија руководи приликом сваког спровођења 

интервјуа, сачињени су записник и ранг листа 

кандидата, сходно члану 12., став 1. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број:41/03), 

који су упућени Скупштини општине Рудо на коначно 

именовање и то: 

1. Томислав Кусмук .....................   20 бодова 

2. Марина Миликић......................   19 бодова 

Комисију, која је именованом на основу члана 9. Закона 

о министарским, владиним и другим именовањима, 

чине 5 чланова, од којих су 3 државни службеници, који 

познају одредбе наведеног Закона, а 2 члана су са листе 

стручњака. 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број:01-

023-80/09. од 11.05.2009. године утврђена је листа 

стручњака, са које ће се именовати чланови Комисије за 

избор. На тој листи под бројем 5. налази се Др Марина 

Миликић, која је и сама предала пријаву по Јавном 

конкурсу за директора ДЗ, те из разлога неспојивости 

члана комисије и пријављеног кандидата по конкурсу 

није могла бити члан Комисије за избор, која је вршила 

процедуру интервјуа. 

 Са овом неспојивошћу члана комисије и 

пријављеног кандидата у исто вријеме, именована је и 
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усмено упозната на самом интервјуу, а такође је била и 

упозната са самом Одлуком број:01-023-80/09. од 11.05. 

2009. године, када је тражена њена усмена сагласност на 

њено уврштавање на листу и која јој је достављена одмах 

по доношењу.  

 Критерији за оцјењивање кандидата под бројем 

5.“Оцјена Комисије на основу питања из струке“, 

Комисија је оцјењивала и бодовала (сваки члан Комисије 

појединачно) на основу припремљених питања из струке. 

Питања из струке односила су се на послове, које би 

директор ЈЗУ Дом здравља, обављао у свом мандату као 

руководилац/менаџер те установе, а не као доктор.  

 Резултати које је Томислав Кусмук постигао 

током 6 мјесеци обављања функције в.д. директора ДЗ, 

односно његов успјех у претходном раду, који се огледа у 

: оствареном позитивном пословању у износу од 25.000.00 

КМ; набавци новог санитетског возила; комплетној 

реконструкцији три гараже за санитетска возила; 

уклањању заосталог медицинског отпада из подрумских 

просторија, који је ту складиштен 15 година; увођењу 

централног гријања у теренску амбуланту Миоче; 

увођењу радне дисциплине и побољшању квалитета 

здравствених услуга ДЗ, о чему свједоче и извјештаји 

контролора Фонда здравственог осигурања РС; 

усклађивању општих аката ДЗ са Законом о здравственој 

заштити РС, несумњиво су доказали изузетне 

организационе и менаџерске способности овог кандидата.  

 На основу одговора кандидата, сваки члан 

Комисије дао је независну оцјену сваког кандидата 

појединачно.  

 Комисија за избор је процедуру Јавног конкурса 

од његовог расписивања, обављања, прикупљања понуда, 

сагледавања општих и посебних услова кандидата, 

заказивања интервјуа, те бодовања кандидата према 

утврђеним критеријима за оцјењивање и постављања 

питања из струке, која су директно везана za обављање 

функције директора ДЗ, спровела у складу са чланом 8., 

9., 10., 11. и 12. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима РС. 

 Након тога Комисија је упутила захтјев стручној 

служби Скупштине општине Рудо, да сходно члану 73. 

став 3. Закона о здравственој заштити РС („Службени 

гласник Републике Српске“,број:106/09) затражи 

мишљење од Министарства здравља и социјалне заштите 

РС, без кога Скупштина општине не може извршити 

коначно именовање директора ДЗ, чији је оснивач 

локална самоуправа. На основу прослијеђене цјелокупне 

документације по Јавном конкурсу, ресорно 

Министарство је доставило сагласност за именовање 

Кусмук др Томислава на функцију директора Дома 

здравља.  

 Из свега наведеног рјешење о разрјешењу в.д. 

директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо је донесено 

због паушалних, произвољних и ничим поткрепљеним 

наводима/доказима те је као такво само по себи ништавно. 

 Такође рјешење је донесено грубим кршењем 

одредаба Пословника Скупштине општине, Статута Дома 

здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо, те да приликом 

његовог доношења није испоштована процедура 

прописана Пословником Скупштине општине и Статута 

Дома здравља.  

 

Узимајући у обзир напред наведено Скупштина 

је одлучила као у диспозитиву. 

 

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:01-022-9/11.                                                       

Датум:26.01.2011.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                            Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо ( 

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо-пречишћени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

28.01.2011.године,  д о н ј е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

о поништењу Рјешења о именовању в.д. директора 

ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-018-132/10 

од 04.11.2010.године 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Рјешење о именовању Др 

Марине Миликић на функцију в.д. директора ДЗ“Др 

Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-018-132/10 од 

04.11.2010.године 

 

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 одржаној дана 26.01.2011. године, 

а на  захтјев девет одборника, Скупштина општине Рудо 

усвојила је Одлуку о поништењу Рјешења о именовању 

Др Марине Миликић на функцију в.д. директора ДЗ“Др 

Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-018-132/10 од 

04.11.2010.године. 

  Скупштина општине Рудо је донијела Одлуку о 

поништењу Рјешења о именовању Др Марине Миликић 

на функцију в.д. директора ДЗ“Др Стојана и Љубица“ 

Рудо из следећих разлога: 

 Рјешење о именовању в.д. директора ДЗ „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-018-132/10. од 

04.11.2010.године донесено је како и стоји у 

образложењу овог рјешења, што комисија за избор није 

испоштовала принципе квалитета и независне провјере 

кандидата прописане чланом 3. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени гласник 

Републике Српске“,број:41/03).  
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 Евидентно је да приликом именовања в.д. 

директора није постојао приједлог Комисије за избор и 

именовање као сталног радног тијела Скупштине 

општине, већ је приједлог за именовање дао 

потпредсједник Скупштине општине. Скупштина 

општине такође није прихватила приједлог Комисије за 

избор и именовање директора ДЗ због непоштовања члана 

3. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, не наводећи при томе ни 

један аргумент који би ишао у прилог таквој тврдњи. 

Сумње потпредсједника Скупштине (које је Скупштина 

прихватила) су паушалне, произвољне и ничим доказане, 

а такође виши степен стручне спреме и посједовање дужег 

радног стажа, не могу бити основ за наведену тврдњу. 

Такође, није могуће ни ставити в.д. директора без 

сагласности Министарства а сходно члану 73. став 3. 

Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“,број: 106/09).  

 Дакле, рјешење о именовању в.д. директора ДЗ 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо донесено је грубим кршењем 

одредаба и процедуре Пословника Скупштине општине и 

Статута Дома здравља, члана 73. став 3. Закона о 

здравственој заштити, те је као такво само по себи 

ништавно. 

 Из свега горе наведеног евидентно је да се на 19. 

сједници Скупштине општине Рудо одржане дана 

04.11.2010. године донешено низ незаконитих аката, те 

као такви су и сами по себи ништавни/незаконити, и нису 

могли производити никакве правне последице. 

 На овакво ништавно/незаконито доношење аката, 

указало је својим актом број:10.3-014-304/10. од 

09.12.2010.године и Министарство управе и локалне 

самоуправе Републике Српске, у поступку 

административног надзора над радом Скупштине 

општине Рудо. 

 Сходно томе поништењем овог рјешења 

ништавне су и све правне последице које су такво 

рјешење произвеле, од момента његовог доношења па све 

до његовог поништења. 

Узимајући у обзир напред наведено Скупштина је 

одлучила као у диспозитиву. 

 

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:01-022-8/11.                                                       

Датум:28.01.2011.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                      Скупштине општине Рудо 

                               Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“број:8/08-пречишћени текст, 9/08, 

2/09 и 1/11) и члана 107. Пословника Скупштине општине 

Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник општине 

Рудо“ број:8/08 ), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 28.01.2011.године, д о н ј е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о поништењу јавног конкурса 

број: 01-022-185/10 од 06.12.2010.године 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о поништењу јавног 

конкурса број: 01-022-185/10 од 06.12.2010.године. 

 

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 одржаној дана 26.01.2011. године, 

а на  захтјев девет одборника, Скупштина општине Рудо 

усвојила је Одлуку о поништењу Одлуке о поништењу 

јавног конкурса број: 01-022-185/10 од 

06.12.2010.године. 

  Одлука о поништењу јавног конкурса број: 01-

022-185/10 од 06.12.2010.године, поништава се из 

разлога што су неименовања  директора Дома здравља 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо и директора 

ЦКПД“Просвјета“ Рудо незаконито донијета, а на шта и 

указује и акт број: 10.3-014-304/10 од 09.12.2010.године 

од Министарства управе и локалне самоуправе 

Републике Српске у поступку административног 

надзора над радом Скупштине општине Рудо. На то 

указује и акт Министарства здравља и социјалне 

заштите Републике Српске број: 11/4-505-304/10 од 

28.12.2010.године који је као тумачење тражио 

предсједник Скупштине општине Рудо, а на који се и 

оглушило приликом доношења оваквог поништења 

јавног конкурса. На основу тога таквим незаконитим 

неименовањем директора, а поновном именовању в.д. 

директора Дома здравља и доношењем Закључка о 

неприхватању приједлога Комисије за избор, а после 

свега и доношења Одлуке о поништењу јавног конкурса 

број: 01-022-185/10 од 06.12.2010.године повлачи и 

ништавост свих правних последица које су проистекле.  

Узимајући у обзир напред наведено Скупштина 

је одлучила као у диспозитиву. 

 

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:01-022-12/11.                                                       

Датум:28.01.2011.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудо 

                               Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо ( 

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

текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени 

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

Рудо на сједници одржаној дана 28.01.2011.године,      д о 

н ј е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о расписивању поновног Jавног 

конкурса за избор и именовање директора у ДЗ“Др 

Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-022-189/10 од 

06.12.2010.године 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о расписивању поновног 

јавног конкурса за избор и именовање директора у ДЗ“Др 

Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-022-189/10 од 

06.12.2010.године. 

 

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 одржаној дана 28.01.2011. године, а 

на  захтјев девет одборника, Скупштина општине Рудо 

усвојила је Одлуку о поништењу Одлуке о расписивању 

поновног јавног конкурса за избор и именовање 

директора у ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-022-

189/10 од 06.12.2010.године. 

  Одлука  о поништењу Одлуке о расписивању 

поновног јавног конкурса за избор и именовање 

директора у ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо број: 01-022-

189/10 од 06.12.2010.године поништава се из разлога што 

је претходно неименовање директора Дома здравља 

донијето незаконито, што је актом број:10.3.-014-304/10 

од 09.12.2010.године потврдило и Министарство управе и 

локалне самоуправе Републиек Срспке у поступку 

административног надзора над радом Скупштине 

општине Рудо гдје су наведени сви прекршени чланови 

Пословника и Статута Скупштине општине Рудо, члана 

73. став 3. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима, те чланова Статута Дома здравља које се 

односе на именовање директора, а поготово и да се 

оглушило на мишљење о сагласности за именовање 

директора од стране Министарства здравља и социјалне 

заштите Републике Српске. На основу тога таквим 

незаконитим неименовањем директора по претходном 

расписаном јавном конкурсу повлачи и 

ништавност/незаконитост свих даљих правних последица 

које су проистекле.  

 

 

  

Узимајући у обзир напред наведено Скупштина 

је одлучила као у диспозитиву. 

 

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:01-022-11/11.                                                       

Датум:28.01.2011.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудо 

                               Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с,р, 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо ( 

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо-пречишћени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

28.01.2011.године,      д о н ј е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о расписивању поновног јавног 

конкурса за избор и именовање директора у Центру 

за културно просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо 

број: 01-022-188/10 од 06.12.2010.године 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о расписивању поновног 

јавног конкурса за избор и именовање директора у 

Центру за културно просвјетну дјелатност „Просвјета“ 

Рудо број: 01-022-188/10 од 06.12.2010.године. 

 

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 одржаној дана 28.01.2011. године, 

а на  захтјев девет одборника, Скупштина општине Рудо 

усвојила је Одлуку о поништењу Одлуке о расписивању 

поновног јавног конкурса за избор и именовање 

директора у Центру за културно просвјетну дјелатност 

„Просвјета“ Рудо број: 01-022-188/10 од 

06.12.2010.године. 

  Одлука  о поништењу Одлуке о расписивању 

поновног јавног конкурса за избор и именовање 

директора у ЦКПД „Просвјета“ Рудо број: 01-022-

188/10 од 06.12.2010.године поништава се из разлога 

што расписани поновни јавни конкурс није расписан у 

складу са задњим измјенама и допунама које се односе 

на именовање директора. Из тих разлога потребно је 

јавни конкурс расписати са условима предвиђеним 

Статутом ЦКПД „Просвјета“ Рудо. 
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Узимајући у обзир напред наведено Скупштина је 

одлучила као у диспозитиву. 

 

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:01-022-10/11.                                                       

Датум:28.01.2011.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудо 

                                Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо ( 

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

текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени 

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

Рудо на сједници одржаној дана 16.02.2011.године,      д о 

н ј е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о разрјешењу члана Управног 

одбора ЈП Информативни центар Рудо број: 01-022-

215/10. од 06.12.2010.године 

 

Члан 1. 

 

Поништава се Одлука о разрјешењу Маринковић 

Милојка, члана Управног одбора ЈП Информативни 

центар Рудо број: 01-022-215/10. од 06.12.2010.године. 

 

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 одржаној дана 16.02.2011. године, а 

на  захтјев девет одборника, Скупштина општине Рудо 

усвојила је Одлуку о поништењу Одлуке о о разрјешењу 

Маринковић Милојка, члана Управног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо број: 01-022-215/10. од 

06.12.2010.године. 

Одлука  о поништењу Одлуке о о разрјешењу 

Маринковић Милојка, члана Управног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо број: 01-022-215/10. од 

06.12.2010.године донијета је из слиједећих разлога: 

Одлуком о разрјешењу члана Управног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо број:01-022-215/10. од 

06.12.2010.године разрјешен је Г-дин Маринковић 

Милојко предсједник Управног одбора Информативног 

центра Рудо. 

Како је наведено у образложењу те одлуке 

именовани је смјењен из разлога што се наводно намјерно 

није одазивао позивима за заказивање сједнице Управног 

одбора како би се рјешило радно-правно питање 

новоизабраног в.д. директора Информативног центра 

Рудо. 

Такво разрјешење је донесено на основу 

нетачно утврђених чињеница јер је Г-дин Маринковић 

Милојко у периоду када је тражено да закаже сједницу 

Управног одбора имао породичних проблема ради 

тешке болести мајке коју је лично возио на љекарско 

лијечење у Републику Србију. Из тих разлога 

именовани оправдано није могао да закаже сједницу 

Управног одбора, али је и поред тога сједницу могао да 

закаже потпредсједник Управног одбора ( јер Управни 

одбор броји 5 чланова), те се сједница легитимно закаже 

и на њој легитимно донесу одлуке. 

Из тих наведених разлога такво разрјешење 

предсједника Управног одбора је донесено на незаконит 

начин и као такво само по себи је ништавно. 

Узимајући у обзир напред наведено Скупштина 

је одлучила као у диспозитиву. 

 

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:01-022-20/11.                                                       

Датум:16.02.2011.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                              Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 16. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

бр.68/07), члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

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

2/09 и 1/11), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 16.02.2011. 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 због подношења оставке. 

. 

Члан  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: 

 

 Дана 16.02.2011.године, Маринковић Милојко 

је поднио неопозиву оставку Скупштини општине Рудо 

на чланство у Управном одбору ЈП“Информативни 

центар“ Рудо.  

 Скупштина општине Рудо је на сједници 

одржаној 16.02.2011.године разматрала дату оставку и 
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исту прихватила и разрјешила Маринковић Милојка са 

дужности члана Управног одбора ЈП “Информативни 

Центар“ Рудо. 

 Узимајући у обзир напред наведено Скупштина је 

одлучила као у диспозитиву. 

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:01-022-24/11.  

Датум:16.02.2011.год.             ПРЕДСЈЕДНИК  

                                         Скупштине општине Рудо  

                         Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 16 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, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 16.02.2011.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

o расписивању  јавног конкурса за чланове Управног 

одбора ЈЗУ   

Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

Расписује се јавни конкурс за за чланове 

Управног одбора ЈЗУ  Дом  здравља „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо 

 

Члан 2. 

 

Комисија за избор ће расписати јавни конкурс и 

извршити поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава и предлагање кандидата. 

 

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: 01-022-25/11                                                   

Дана:16.02.2011.год.               ПРЕДСЈЕДНИК 

                              Скупштине општине Рудо 

                                Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 87. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:101/04, 42/05 и 118/05 и члана 34. Статута општине 

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) поступајући по 

Обавјештењу Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-304/10 од 09.12.2010. године 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

16.02.2011. године, донијела је 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о укидању Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности 

директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Укида се рјешење о разрјешењу Мршевић 

ненада са функције  вршиоца дужности директора 

ЦКПД „Просвјета“ Рудо број:01-018-122/10 од 

04.11.2010.године 

 

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 04.11.2010.године рјешењем број: 01-018-

122/10 са функције вршиоца дужности директора 

ЦКПД“Просвјета“ Рудо разрјешила Мршевић Ненада из 

Рудог. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев Начелника општине, провело поступак 

административног надзора и уочило недостатке код 

оспореног рјешења у погледу повреде члана 44. 

Пословника Скупштине општине Рудо-пречишћени 

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

актом број:10.3-014-304/10 од 09.12.2010. године, у 

складу са чланом  87. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број:101/04, 

42/05 и 118/05), наложило Скупштини општине Рудо да 

наведени акт измјени, укине или поништи.  

  

Обзиром да се измјеном оспореног акта немогу 

отклонити уочене неправилности а да нема законом 

предвиђених услова за поништење оспореног рјешења 

то предлажем да се приступи  његовом  укидању. 

      

Број: 01-018-27/11 

Датум: 16.02.2011.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                      Скупштине општине Рудо  

                               Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 87. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:101/04, 42/05 и 118/05 и члана 34. Статута општине 

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) поступајући по 

Обавјештењу Министарства управе и локалне самоуправе  

бр.10.3-014-304/10 од 09.12.2010. године Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 16.02.2011. 

године, донијела је 

 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о укидању Рјешења о именовању ВД директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 Укида се рјешење о именовању Oливере 

Станковић на функцију  вршиоца дужности  директора 

ЦКПД „Просвјета“ Рудо број:01-018-127/10 од 

04.11.2010.године. 

 

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 04.11.2010.године Рјешењем број: 01-018-127/10 

на функцију вршиоца дужности директора 

ЦКПД“Просвјета“ Рудо именовала Станковић Оливеру. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев Начелника општине, провело поступак 

административног надзора и уочило недостатке код 

наведеног рјешења у погледу повреде члана, члана 22.став 

1. Статута ЦКПД “Просвјета“ Рудо и члана 44. 

Пословника Скупштине општине Рудо-пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ бр.8/08) и актом 

број:10.3-014-304/10 од 09.12.2010. године, у складу са 

чланом  87. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

наложило Скупштини општине Рудо да наведени акт 

измјени, укине или поништи.  

 

 Обзиром да се измјеном оспореног акта немогу 

отклонити уочене неправилности а да нема законом 

предвиђених услова за поништење оспореног рјешења то 

предлажем да се приступи  његовом  укидању. 

       

Број: 01-018-28/11 

Датум: 16.02.2011.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудо  

                                 Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,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, 2/09 и 1/11), 

Скупштина општине Рудо на својој сједници одржаној 

дана 16.02.2011. 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 16.02.2011.године донијела Рјешење о 

разрјешењу в.д.директора  ЦКПД „Просвјета“ Рудо 

Мршевић Ненада. 

Обзиром да постоји потреба за именовање 

новог вршиоца дужности директора ЦКПД „Просвјета“ 

Рудо то је Скупштина општине Рудо 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 Комисије за избор и именовања и одборника 

извршила именовање Станковић Оливере за вршиоца 

дужности директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо, а 

накнадно ће бити 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:01-018-29/11.                                                             

Датум:16.02.2011.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо  

                Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,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, 2/09 и 

1/11) Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 16.02.2011. 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: 

 

 Рјешењем Скупштине општине Рудо 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.  

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. 

 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. 

 Скупштина општине Рудо је прије разматрања 

ранг листе разрјешила Мршевић Ненада са функције 

в.д.директора ЦКПД“Просвјета“ Рудо,а након тога није 

прихватила приједлог Комисије за избор. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев Начелника општине, провело поступак 

административног надзора и уочило недостатке код 

рјешења о разрјешењу у погледу повреде члана 44. 

Пословника Скупштине општине Рудо-пречишћени текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ бр.8/08) и актом 

број:10.3-014-304/10 од 09.12.2010. године и у складу са 

чланом  87. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

наложило Скупштини општине Рудо да наведени акт 

измјени, укине или поништи.  

 Скупштина општине је поступила по налогу 

Министарства управе и локалне самоуправе и укинула 

наведено Рјешење о разрјешењу Мршевић Ненада са 

функције в.д.директора ЦКПД“Просвјета“ Рудо. 

 Скупштина општине Рудо је на сједници 

одржаној 16.02.2011.године 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), на приједлог 

Комисије за избор и именовање, поново разрјешила 

в.д.директора ЦКПД “Просвјета“ Рудо из разлога 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 и Закључку Скупштине општине 

Рудо о неприхватању приједлога Комисије за избор 

бр.01-018-136/10 од 04.12.2010.године. 

       

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:01-018-30/11.                                                             

Датум:16.02.2011.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо  

                            Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

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

општине Рудо на сједници одржаној дана 

16.02.2011.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан  1. 

 

Прекида се обустава реализације и исплате 

кредита за подстицај развоја општине Рудо које је 

комисија обрадила осим кредита за „Нову Полимку“, а 

које је Скупштина општине Рудо раније обуставила 

својим закључком број:01-410-205/10. од 

06.12.2010.године.  

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-410-31/11. 

Датум: 16.02.2011.год.    

                              ПРЕДСЈЕДНИК 

             Скупштине општине Рудо 

             Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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31 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст, 9/08 и 2/09), након разматрања 

Информације о изградњи регионалне санитарне депоније 

чврстог отпада, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 30.12.2010. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Општина Рудо је заинтересована за рјешавање проблема  

 одлагања отпада у складу са законом. 

2.Скупштина општине Рудо, без стављања на увид  

документације којом се доказује да су ријешени 

имовински односи, да је донесена одговарајућа планска 

документација и висина задужења које требају преузети 

поједине општине на себе за изградњу регионалне 

санитарне депоније не може донијети одлуку о 

прихватању локације у Трешњици. 

3.Скупштина општине Рудо тражи од општине Горажде 

да јој достави на увид документацију којом се доказује да 

су испуњени услови из тачке 2. овог закључка. 

4.Скупштина општине Рудо ће тек, након исупуњавања 

услова из тачке 2. овог закључка и достављања 

документације којом се то доказује, одлучивати о питању 

изградње регионалне санитарне депоније. 

 

5.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-370-240/10.                                                             

Датум:30.12.2010.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                          Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
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На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 49. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ бр. 8/08, 9/08, 2/09 и 

1/11), начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК 

о кориштењу  репрезентације  

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником одређују се корисници 

репрезентације у Општинској административној служби 

Рудо 

 

Члан 2. 

 

Под репрезентацијом, у смислу овог Правилника, 

подразумјевају се: 

-напитци  из кафе-кухиње : кафа, сок, чај, к. вода и сл. 

-предмети са амблемом општине: значке, оловке, 

календари, привјесци и други предмети мање 

вриједности, који се као поклони дају пословним 

партнерима поводом службених посјета, обиљежавања 

јубилеја, значајних датума и одржавања пригодних 

манифестација. 

-репрезентација  у угоститељским објактима. 

 

Члан 3. 

 

  Корисници репрезентације из члана 2. алинеја 

1. и 2. овог Правилника су: 

Начелник, замјаник начелника, начелници одјељења 

општине Рудо, предсједник    Скупштине општине Рудо. 

Изузетно, у оправданим случајевима, право на 

репрезентацију из предходног става могу имати и други 

запослени, по одобрењу Начелника општине. 

 

Члан 4. 

 

Корисници репрезентације из Члана 2 алинеја 3 

овог Правилника је  Начелник општин а запослени по  

предходном одобрењу Начелника општине. 

 

Члан 5 

 

 Коришћење репрезентације из Члана 2 овог 

Правилника мора бити усклађено са стварном потребом 

и финансијским средствима предвиђеним за ове намјене 

у буџету општине . 

 Надлежне службе за евидентирање трошкова у 

складу са овим Правилником дужне су да најмање 

тромесјечно сачине извјештај о извршеним трошковима 

и о томе упознају Начелника општине. 

Члан 6 

 

 Ступањем на снагу овог правилника , престаје 

да важи Правилник о кориштењу репрезентације  бр 02-

020-401/08 од 03.04.2008.године.  

 

Члан 7. 

 

        Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број: 02-40-160/11.                                                        

Датум: 18.02.2011.год.    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Милко Чолаковић дипл. прав.,с.р. 

 

33 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број:101/04, 

42/05 и 118/05) и члана члана 49. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:8/08, 9/08, 2/09 

и 1/11), начелник Општине Рудо, д о н о с и                                                        

 

П  Р А В И Л Н И  К 

О УПОТРЕБИ  СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ 

ТЕЛЕФОНА 
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I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

              Службени мобилни телефони у 

Административној служби општине Рудо ( у даљем 

тексту: Административна служба ) користиће се за 

вршење службених послова на начин и под условима 

прописаним овим Правилником. 

 

                                            Члан 2. 

 

              Под вршењем службених послова, у смислу овог 

Правилника, подразумјевају се телефонски разговори у 

вези са задацима и дјелатношћу Административне 

службе. 

                                          

II  ПРОЦЕДУРЕ И ПРАВИЛА 

 

                                             Члан 3. 

 

           Службени мобилни телефони могу се користити 

искључиво у приликама кад није могуће кориштење 

фиксне телефонске мреже. 

          

Члан 4. 

 

            Одобрење за кориштење службених мобилних 

телефона за потребе из члана 2. овог Правилника даје 

начелник Општине. 

 

                                           Члан 5. 

 

            Службене мобилне телефоне могу користити 

слиједећи носиоци функција: начелник Општине , 

замјеник начелника Општине и предсједник Скупштине 

општине. 

          

                                            Члан 6. 

 

             Мјесечне рачуне настале коришћењем службених 

мобилних телефона за начелника Општине до износа од 

120 КМ, за замјеника начелника и предсједника 

Скупштине општине до износа од  по 70КМ. 

 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                             Члан 7.  

 

           Ступањем на снагу овог Правилника , престаје да 

важи Правилник о употреби службених мобилних 

телефона бр:02-054-658/07 од 07.06.2007.године. 

 

                                             Члан 8. 

 

           Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:02-40-159/11 

Датум:18.02.2011.      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                             Чолаковић Милко, дипл.прав.,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

1.Одлука о усвајању буџета општине Рудо за 2011. 

годину; 

02-Одлука о извршењу буџета општине Рудо за 2011. 

годину; 

03-Одлука о усвајању Програма коришћења средстава 

уплаћених по основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електрине 

енергије за 2011. годину; 

04-Програм рада Скупштине општине Рудо за 2011. 

годину; 

05-Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Дома 

здравља Рудо; 

06-Одлука о измјени и допуни Одлуке о исплатама 

накнада члановима радних тијела Скупштине општине 

Рудо; 

07-Одлука о поништењу Одлуке о измјени Одлуке о 

висини накнаде за обављање дужности одборника; 

08-Одлука о измјени и допуни Одлуке о висини накнаде 

за обављање дужности одборника; 

09-Одлука о поништењу Одлуке о платама функционера 

локалне самоуправе Рудо; 

10-Одлука о опозиву са функције предсједника 

Скупштине општине Рудо; 

11-Одлука о именовању предсједника Скупштине 

општине Рудо; 

12-Одлука о опозиву са функције потпредсједника 

Скукпштине општине Рудо; 

13-Одлука о именовању потпредсједника Скупштине 

општине Рудо; 

14-Одлука о разрјешењу чланова Комисије за избор и 

именовања; 

15-Одлука о именовању чланова Комисије за избор и 

именовања; 

16-Одлука о разрјешењу чланова сталних и повремених 

радних тијела Скупштине општине Рудо; 

17-Одлука о поништењу Одлуке о опозиву замјеника 

начелника општине Рудо број:01-022-243/10. од 

30.12.2010.године; 

18-Одлука о поништењу Рјешења о разрјешењу 

в.д.директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо број:01-

018-120/10. од 04.11.2010.године; 

19-Одлука о поништењу Рјешења о именовању 

в.д.директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо број:01-

018-132/10. од 04.11.2010.године; 

20-Одлука о поништењу Одлуке о поништењу јавног 

конкурса број:01-022-185/10. од 06.12.2010.године; 

21-Одлука о поништењу Одлуке о расписивању Јавног 

конкурса за избор и именовање директора у ДЗ „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо број:01-022-189/10. од 

06.12.2010.године; 

22-Одлука о поништењу Одлуке о расписивању поновног 

јавног конкурса за избор и именовање директора у Центру 

за културно просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо 

број:01-022-188/10. од 06.12.2010.године; 

23-Одлука о поништењу Одлуке о разрјешењу члана 

Управног одбора ЈП Информативни центар Рудо број:01-

022-215/10. од 06.12.2010.године; 

24-Одлука о разрјешењу члана Управног одбора ЈП 

Информативни центар Рудо; 

 

 

 

25-Одлука о расписивању јавног конкурса за чланове 

Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо; 

26-Рјешење о укидању Рјешења о разрјешењу вршиоца 

дужности директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо; 

27-Рјешење о лукидању Рјешења о именовању в.д. 

директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо; 

28-Рјешење о именовању в.д.директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо; 

29-Рјешење о разрјешењу в.д.директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо; 

30-З а к љ у ч а к; 

31-З а к љ у ч а к. 

 

   

 


