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На основу члана 28. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“,бр.96/03, 14/04, 67/05 и 

34/06) и члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.3/05), 

након разматрања Приједлога ребаланса буџета 

општине Рудо за 2006.годину, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 05.07.  

2006 године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2006.ГОДИНУ 

 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Ребаланс  буџета општине Рудо 

за 2006 годину у износу од 3.167.000 КМ. 

 

 

Члан 2. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс 

буџет општине Рудо за 2006.годину са 

аналитичким прегледом планираних прихода и 

расхода.  

 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо а примјењиваће се од 

01.01.2006.године.  

 

Број:01-023-78/0                ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:05.07.06.        Скупштине општине Рудо  

                                       Миодраг Миковић,с.р.  
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 05.07.2006.године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ „ОДБОРНИЧКОГ САТА“ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком уводи се „одборнички 

сат“у циљу остварења непосредне комуникације 

и сарадње између грађана и одборника, по 

питањима из надлежности Скупштине општине, 

као и одлукама које доноси Скупштина општине 

Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 „Одборнички сат“ ће се одржавати сваког 

првог четвртка у текућем мјесецу у канцеларији 

предсједника Скупштине општине Рудо, у 

трајању од два часа  према времену и распореду 

који утврди Одбор за друштвени надзор и 

представке ( у даљем тексту: Одбор). 

 

Члан 3. 

 

 Одбор је дужан да утврди распоред 

одржавања „одборничког сата“, водећи рачуна 

да на сваком „сату“ учествују представници 

политичких партија које учествују у раду 

Скупштине, као и самостални одборници 

Скупштине општине Рудо.  

 

 

Члан 4. 

 

 Одборници су дужни да, у складу са 

утврђеним распоредом Одбора, учествују у 

„одборничком сату“. 

 

Члан 5. 

 

 Одбор ће, након утврђеног распореда о 

увођењу „одборничког сата“, обавјестити 

јавност о истом,  путем електронских и писаних 

медија. 

 

Члан 6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-74/06.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.07.06.         Скупштине општине Рудо 

                                        Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 05.07. 

2006.године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЈЕНУ ОПРАВДАНОСТИ 

ЗАХТЈЕВА И ИЗРАДИ ПРИЈЕДЛОГА 

КОРИСНИКА КРЕДИТА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Комисију за оцјену оправданости 

захтјева и израду приједлога корисника кредита 

умјесто Токовић Биљане именује се Станковић 

Мирјана. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-75/06.         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.07.06.    Скупштине општине Рудо 

                                   Миодраг Миковић,с.р.  
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На основу члана 34. став 1. алинеја 12. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05), члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  05.07. 

2006.године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ДВОСОБНОГ СТАНА НА 

ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ 

 

Члан 1. 

 

 Церовић Станку, професору из Рудог, 

додјељује се на привремено коришћење 

двособни стан у Рудом у ул. „Драже 

Михајловића“ бр. 37, с тим кад се створе 

законски услови извршиће се додјела 

предметног стана на трајно коришћење и 

извршити замјена станова.  

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-023-73/06.               ПРЕДСЈЕДНИК                                           

Датум:05.07.06.          Скупштине општине Рудо  

                                         Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05), након разматрања Извјештаја 

Мандатно имунитетске комисије, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

05.07.2006.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о верификацији мандата одборника 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај Мандатно 

имунитетске комисије и констатује да је 

верификован мандат одборнику Мирјани 

Станковић кандидату са листе политичке 

странке ПДП РС.  

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-77/06.             ПРЕДСЈЕДНИК                                                     

Датум:05.07.06.        Скупштине општине Рудо  

                                       Миодраг Миковић,с.р.                                           
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На основу члана 28. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“,бр.96/03, 14/04, 67/05 и 

34/06) и члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.3/05), 

након разматрања Приједлога ребаланса буџета 

општине Рудо за 2006.годину, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 05.07. 

2006 године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРОМЈЕНИ НАМЈЕНЕ КОРИШТЕЊА 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се промјена намјене 

кориштења средстава у износу од 30.000 КМ 

која су Ребалансом буџета за 2004.годину 

планирана за изградњу водовода Јеловик – 

Градина. 

 

Члан 2. 

 

 Поменута средства из члана 1. ове 

Одлуке ће се у 2006. години искористити за 

изградњу канализационе мреже у Мјесној 

заједници Рудо на подручју „Росуље“. 

 

 

Члан 3. 

 

 Средства ће  реализовати Мјесна 

заједница Рудо. 
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Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-76/06.             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.07.06.        Скупштине општине Рудо  

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 2. Одлуке о условима за 

одобравање кредита из средстава Буџета 

општине Рудо за подстицај економског развоја, 

број: 01-023-43/06. од 26.04.2006.године, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 05.07.2006.године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И 

ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се висина 

средстава која ће се расподјелити за развој 

пољопривредне производње и приватног 

предузетништва за 2006.годину. 

 

Члан 2. 

 

 Од укупно планираних средстава за 

подстицај економског развоја 250.000 КМ ће се 

пласирати за развој пољопривредне производње, 

а 250.000 КМ за развој приватног 

предузетништва.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број: 01-023-72/06.           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 05.07.06.       Скупштине општне Рудо    

                                     Миодраг Миковић,с.р.                                                   
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05), члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Одлуке Владе 

Републике Српске бр.04/1-012-559/06. од 23. 

фебруара 2006.године, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана  

05.07.2006.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О РАСПОДЈЕЛИ ИМОВИНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се и преузима на располагање  

уступљена имовина Републике Српске и то: 

Теретно возило, марке –Даимлер бенз, Тип ЛП 

809, Фургон, година производње 1983. 

рег.ознака 083-К-674 у исправном стању и 

теретно возило, марке – ФАП, Тип 1314, 

отворен с церадом, година производње 1979. 

рег.ознака 081-А-666 у исправном стању и иста 

се додјељује на располагање без накнаде ЈОДКП 

„Услуга“ Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступана снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-71/06          ПРЕДСЈЕДНИК                                        

Датум:05.07.06.      Скупштине општине Рудо 

                                    Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“,бр.101/04, 

42/05 и 118/05), члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.3/05) и 

члана 13. став 2. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 05.07. 2006.године, 

донијела је  
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НАЦРТ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

 ИЗАБРАНИХ ЗВАНИЧНИКА ОПШТИНЕ 

РУДО 

 

 1.У В О Д  

 

 

Члан 1. 

 

 1.Садржај овог кодекса утврђује оквир 

етичких принципа за локалне и јавне 

званичнике, прилагодјен постојећем 

законодавству, прописима и принципима јавне 

администрације.  

 2.Овим кодексом изабрани представници 

– одборници у Скупштини општине Рудо и 

Начелник општине Рудо желе да промовишу 

етичке принципе и стандарде свог понашања 

којих ће се придржавати како би у домену свог 

дјеловања мандат остварили у најбољем 

интересу свих градјана у општини.  

 

 2.ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ 
 

Члан 2. 

 

 1.Овај Кодекс се односи на одборнике 

Скупштине општине Рудо и Начелника општине 

Рудо, као изабране представнике градђана, на 

непосредним и тајним изборима. 

 2.Принципи понашања установљени овим 

Кодексом ће се примјењивати и у изборној 

кампањи.   

 

 3.ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА 
 

Члан 3. 

 

 Усвајањем овог Кодекса изабрани 

представници преузимају обавезу да ће, у циљу 

обављања својих дужности придржавати се 

принципа приоритета закона и општег интереса, 

интегритета, несебичности, забране мита и 

корупције, отворености, поштења и 

одговорности, избјегавања сукоба интереса, 

правилног управљања ресурсима, обавезе 

професионалног усавршавања, избјегавања 

кумулације позиција, узајамног поштовања и 

уважавања.  

 

 

 3.1.Приоритет закона и општег  

                  интереса   
Члан 4. 

 

 1.У свом цјелокупном дјеловању 

изабрани представници увијек ће поштовати 

приоритет закона и општег интереса и своје 

активности ће усмјерити и дјеловати у 

остваривању јавног интереса.  

 2.Изабрани представници ће у свом 

дјеловању увијек имати на уму да су изабрани 

представници свих грађана у општини Рудо, а 

не неког њиховог дијела.  

 3.У свом дјеловању увијек ће своје 

одлуке и акције подешавати искључиво у 

оквиру прописа и по процедурама које су 

предвиђене прописима. 

 4.Ниједну своју одлуку неће донијети 

нити ће гласати, нити прећутати да јавно изнесу 

свој став уколико им је познато да одређени акт 

који треба да се донесе није у складу са 

прописима или да није испоштована процедура 

његовог доношења. 

 

 3.2.Интегритет  

 

Члан 5. 

 

 У свом дјеловању изабрани представници 

ће, према својим знањима и способностима, 

увијек самостално доносити своје одлуке за које 

су одговорни, увијек имајући у виду најбољи 

интерес свих грађана и неће предузимати 

финансијске или друге обавезе према 

појединцима и организацијама које би за узврат 

тражиле да врше утицај на њих у обављању 

њихових јавних функција.  

 

 3.3.Несебичност   

 

Члан 6. 

 

 Поштујући правило да мандат припада 

изабраном представнику а не политичкој 

странци са чије листе је изабран, изабрани 

представници ће поступати у складу са општим 

интересом који искључује рад за финансијску 

добит или било коју другу директну или 

индиректну корист за себе или лица из свог 

приватног окружења.  
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 3.4.Забрана мита и корупције 
 

Члан 7. 

 

 Изабрани представници ни у ком случају 

неће у обављању својих функција примати или 

давати неку накнаду, обећавати награду или 

какву другу корист или на било који други 

начин се понашати што се може окарактерисати 

као активно или пасивно подмићивање по 

важећем законодавству, а у вези са 

подржавањем или неподржавањем одређеног 

приједлога акта, а нарочито ако су ти ставови 

супротни Уставу, законима, Статуту општине и 

другим прописима.  

 

 3.5.Отвореност и односи са медијима   
 

Члан 8. 

 

 1.Изабрани представници ће у свом 

дјеловању и у вези са одлукама које доносе 

увијек бити отворени, благовремено 

обавјештавати јавност путем средстава јавног 

информисања и ниједном својом активношћу 

неће избјегавати да јасно и јавно саопште своје 

ставове и разлоге за сопствене одлуке и 

понашање. 

 2.Према захтјевима медија ће поштено и 

у потпуности пружати информације везане за 

обављање њихових дужности и неће пружити 

ниједну повјерљиву информацију или 

информацију која се тиче приватног живота 

изабраних представника или трећих лица.  

 

 3.6.Поштење и одговорност 
 

Члан 9. 

 

 1.Изабрани представници ће своје 

дужности извршавати поштено у најширем 

смислу ријечи и за своје одлуке и активности су 

одговорни и суду јавности и биће увијек 

спремни да се подвргну било којој врсти 

контроле која одговара њиховом положају.  

 2.Осјећајући сопствену одговорност 

изабрани представник неће своју позицију 

користити за давање приједлога акта или 

инсистирати на доношењу акта за који зна, или 

је очигледно, да је супротан прописима. 

 

 3.7.Избјегавање сукоба интереса  

Члан 10. 

 

 1.Изабрани представници ће се у сваком 

случају придржавати одредаба Закона о сукобу 

интереса и других закона који уређују 

неспојивост функција изабраног представника 

са функцијом или положајем у локалној управи, 

државном органу или предузећима. У свим 

случајевима наступања сукоба интереса или 

неспојивости функција, изабрани представник 

ће у најкраћем року пријавити такав случај и 

одступити са позиције.  

 2.Изабрани представник ће у сваком 

случају током расправе пријавити случај сукоба 

интереса, ако се разматра одређени акт који 

треба да буде усвојен и по коме би он, или 

његови сродници и пријатељи, или правни 

субјекти у коме има финансијски или други 

интерес, требало да оствари какву корист или 

привилегију и приликом одлучивања ће се 

изузети од изјашњавања. 

 3.Изабрани представник ће се уредно 

придржавати захтјева за пријаву података или 

давање информација о функцијама које заузима, 

занимању и промјенама у његовој имовини. 

 

 3.8.Управљање ресурсима         
Члан 11. 

 

 1.Изабрани представници ће са највећом 

пажњом и осјећањем сопствене одговорности 

усмјеравати своје понашање и одлуке које се 

односе на финансијска средства и управљање 

имовином општине, искључиво у складу са 

прописима и општим интересом. Својим 

понашањем неће дати повода нити активно или 

пасивно учествовати у припремању или 

подстицати доношење неправилних одлука које 

би могле донијети личне користи или остварења 

нечијег приватног интереса са којима су 

повезани финансијским или неким другим 

интересом.  

 2.Изабрани представници ће се 

уздржавати од свих акција које би требало да 

резултирају избором, именовањем или 

постављењем лица на одређене позиције, а да се 

при томе не спроводе прописи, необезбједи 

поступак отворене јавне конкуренције, 

независне промјене и поштовања принципа 

квалитета, професионалности, знања и 

способности.  
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 3.9.Обавеза професионалног  

                  усавршавања    
 

Члан 12. 

 

  У циљу што успјешнијег обављања 

сопствених дужности, изабрани представници ће 

како самосталним активностима тако и 

присуствујући семинарима, савјетовањима и 

другим облицима едукација, обогаћивати и 

усавршавати своја знања и способности. 

 

 3.10.Избјегавање кумулације позиција    

 

Члан 13. 

 

 Изабрани представник ће у потпуности 

бити посвећен испуњавању дужности које му 

припадају као непосредно изабраном 

представнику, а именовања на друге позиције ће 

прихватати само у оној мјери која неће 

умањивати његове радне и друге способности за 

извршавање основних обавеза. 

 

 3.11.Узајамно поштовање и уважавање  
 

Члан 14. 

 

 1.У међусобној комуникацији и уопште 

комуникацији са јавношћу изабрани 

представници ће у сваком случају иступати са 

уважавањем и поштовањем, његовати културу 

дијалога, разговјетно саопштавати своје мисли и 

идеје, избјегавајући коришћење израза који могу 

вријеђати или омаловажавати друге личности 

или групе, на тај начин поштујући једнака права 

свих на уважавање њихове личности и увјерења.  

 2.Поштујући обавезе изабраних 

представника – одборника да су дужни 

присуствовати сједницама Скупштине општине 

и тијела чији су чланови, а уважавајући једни 

друге, неће напуштати засједање прије 

завршетка а ни током трајања, а да прије тога не 

саопште јавно предсједавајућем разлог 

повременог или потпуног напуштања засједања. 

Ако су оправданим разлогом спријечени да 

присуствују састанцима или сједницама на које 

су уредно и благовремено позвани, 

предсједавајућем ће саопштити те разлоге, а он 

ће Скупштину, тијело и форум обавјестити о 

разлогу изостанка позваног одборника.  

 3.Такође изабрани представници ће 

настојати да присуствују јавним 

манифестацијама или јавним скуповима на које 

су уредно и благовремено позвани у својству 

изабраног преставника. 

 

 4.СВЕЧАНА ИЗЈАВА     
 

Члан 15. 

 

 Изабрани преставници приликом 

преузимања дужности дају свечану изјаву како 

је то предвиђено Пословником и потписаће 

посебну изјаву о прихватању и обавези 

поштовања овог Кодекса.  

 

 5.ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА   
 

Члан 16. 

 

 1.У циљу обезбјеђења примјене овог 

Кодекса, Скупштина општине образује посебан 

одбор за Етички кодекс (у даљем тексту: 

Одбор).  

 2.Одбор прати примјену Кодекса, а 

нарочито јавно изнесене примједбе и препоруке 

(у било ком облику) поступа по појединачним 

предлозима за утврђивање постојања повреде 

Кодекса, подноси извјештаје Скупштини 

општине са препорукама и има друга 

овлашћења утврђена овим Кодексом.  

 3.Одбор се састоји од пет чланова од 

којих су три из реда одборника а два из реда 

афирмисаних грађана у јавном животу.  

 4.Одбор бира предсједника из реда својих 

чланова и  

 5.На рад одбора сходно се примјењују 

одредбе Пословника Скупштине општине. 

 

Члан 17. 

 

 1.Сваки члан јавности је овлашћен да 

поднесе пријаву повреде Кодекса, а у пријави ће 

обавезно навести за које радње сматра да су 

повреда Кодекса и којим доказима то потврђује.  

 2.Одбор разматра пријаву и овлашћен је 

да проведе поступак испитивања основаности 

пријаве, да проведе потпуни доказни поступак и 

након тога одлучи да ли постоји повреда неке од 

одредаба овог Кодекса. 

 3.Ако Одбор закључи да није било 

повреде неке од одредаба овог Кодекса, о томе 
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ће обавјестити подносиоца пријаве, а 

Скупштину општине ће о таквим случајевима 

обавјештавати најмање шестомјесечно. 

 4.Ако Одбор закључи да је одређени 

изабрани представник учинио повреду неке од 

одредаба овог Кодекса, Скупштини општине ће 

поднијети детаљан извјештај са препоруком о 

изрицању одређене корективне мјере.  

 5.Скупштина општине одлучује о 

корективним мјерама на основу препоруке 

Одбора, изузев ако сама приложи додатне доказе 

о непостојању повреде Кодекса или повреде 

поступка утврђеног овим Кодексом. 

 

 

 6.КОРЕКТИВНЕ МЈЕРЕ ЗА 

      ПОВРЕДУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

 

Члан 18. 

 

 1.Корективне мјере  за повреду неке од 

одредби Етичког кодекса су: 

 -укор 

 -јавни укор. 

 

 2.Корективна мјера укора се извршава 

саопштавањем предсједника Скупштине 

општине о изреченој корективној мјери и 

доставом примјерка Одлуке изабраном 

представнику према коме је корективна мјера  

изречена. 

 3.Корективна мјера  јавног укора се 

извршава саопштавањем извјештаја и одлуке о 

изрицању корективне мјере  на сједници 

Скупштине општине и објављивањем у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

 

 

 7. ОБЈАВЉИВАЊЕ  
 

 

Члан 19. 

 

 Својим активностима изабрани 

представници ће обезбједити промоцију овог 

Кодекса у јавности и медијима. 

 

Члан 20. 

 

 Овај Кодекс ступа на снагу даном 

објављивања на огласној табли Скупштине 

општине Рудо а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-023-65/06.            ПРЕДСЈЕДНИК                                                      

Датум:05.07.06.          Скупштине општине Рудо    

                                         Миодраг Миковић,с.р.                            

 

  

10 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

05.07.2006.године, донијела  је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду Републичке 

управе за геодетске и имовинско правне 

послове – Подручна једница Рудо  

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информацоја о раду 

Републичке управе за геодетске и имовинско 

правне послове – Подручна јединица Рудо.  

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-69/06.            ПРЕДСЈЕДНИК                                                        

Датум:05.07.06.     Скупштине општине Рудо 

                                   Миодраг Миковић,с.р.                                             
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

05.07.2006.године, донијела  је  
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о електрификацији 

МЗ Стргачина 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информацоја о елетрификацији 

Мјесне заједнице Стргачина. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-68/06.                 ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 05.07.06.          Скупштине општине Рудо 

                                          Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

05.07.2006.године, усвојила је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о заштити животне 

средине 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информацоја о заштити 

животне средине на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

  

Број:01-03-67/06.                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                          

Датум:05.07.06.           Скупштине општине Рудо 

                                         Миодраг Миковић,с.р.    
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 05.07.2006. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о снабдјевености и 

квалитету воде за пиће на територији 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о снабдјевености 

и квалитету воде за пиће на територији општине 

Рудо.  

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-66/06.           ПРЕДСЈЕДНИК                                                           

Датум:05.07.06.     Скупштине општине Рудо 

                                    Миодраг Миковић,с.р.       
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), након разматрања 

Плана учешћа спортиста на 43. МОСИ, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.05.2006.године, донијела је  

 

З А К  Љ У Ч А К 

о усвајању Плана учешћа спортиста на 

43.МОСИ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се План учешћа спортиста на 43. 

МОСИ играма које ће се одржати у Пљевљима. 

 



 

 

                                                     „Службени гласник општине Рудо“    број 6/06                           Страна   

 

10 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-70/06.              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.07.06.     Скупштине општине Рудо  

                                 Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), Скупштина општине 

Рудо на својој ванредној сједници одржаној дана 

14.06.2006.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 За седам обољелих особа од Q грознице 

за потребе њиховог лијечења а по приложеном 

захтјеву исплатиће се по 500,00 КМ, послије 

усвајања Ребаланса буџета општине Рудо за 

2006.годину. 

 

Члан 2. 

 

 За реализацију овог закључка задужује се 

Начелник општине Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03.64/06.            ПРЕДСЈЕДНИК     

Датум:14.06.06.    Скупштине општине Рудо      

                                 Миодраг Миковић,с.р.                             
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На основу члана 49. и члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“.бр.3/05), и закључка Скупштине општине 

Рудо број:01-03-64/06. од 14.06.2006.године, 

Начелник општине Рудо, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 За потребе лијечења од Q грознице 

Ристовић Славенку и Ристовић Сладјану 

исплатити из Буџета општине Рудо по 500,00 

КМ. 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:02-40-581/06.      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:06.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 
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 На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 193. Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 

Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

 

Члан 1. 

 

ЉИЉАНА ЋИКОВИЋ, виши  стручни 

сарадник за послове урбанистичко грађевинске 

инспекције у оквиру Одјељења за привреду и 

финансије општинске административне службе 

Рудо, ОВЛАШЋУЈЕ СЕ на вођење управног 

поступка и израду нацрта рјешења у управним 

стварима ,у области наведених послова. 

 

Члан 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-022-185/01 од 

01.06.2001.године и измјенама Правилника 
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број:02-173-200/04. именована  је распоређена  

на послове и радне задатке урбанистичко 

грађевинске инспекције, у својству вишег  

стручног сарадника.  

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог 

потписивања,као и само доношење управног 

акта са правом потписивања. 

Чланом 193.Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС бр.13/02) утврђена је обавеза 

службеног лица да, уколико нема овлашћење за 

доношење рјешења ,утврди нацрт рјешења и 

поднесе га на потписивање органу ,овлаштеном 

за доношење рјешења . 

Имајући у виду наведене законске 

одредбе , начелник општине донио је рјешење 

као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине ,у року од осам дана ,од дана пријема 

рјешења . 

 

Broj:02-050-638/06.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 
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 На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 193. Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 

Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

 

Član 1. 

 

ЈОВАНОВИЋ ДРАГАНА, самостални 

стручни сарадник за приватно предузетништво и 

студијско аналитичке послове у оквиру 

Одјељења за привреду и финансије општинске 

административне службе Рудо, ОВЛАШЋУЈЕ 

СЕ на вођење управног поступка и израду 

нацрта рјешења у управним стварима ,у области 

наведених послова. 

 

Član 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-022-185/01 од 

01.06.2001.године именована је распоређена на 

послове и радне задатке приватног 

предузетништва и студијско аналитичких 

послова, у својству самосталног стручног 

сарадника. 

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог 

потписивања,као и само доношење управног 

акта са правом потписивања. 

Чланом 193.Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС бр.13/02) утврђена је обавеза 

службеног лица да, уколико нема овлашћење за 

доношење рјешења ,утврди нацрт рјешења и 

поднесе га на потписивање органу ,овлаштеном 

за доношење рјешења . 

Имајући у виду наведене законске 

одредбе , начелник општине донио је рјешење 

као у  

диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине ,у року од осам дана ,од дана пријема 

рјешења . 

 

Број:02-050-646/06.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 
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 На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 193. Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 

Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

Član 1. 

 

АНЂА ОСТОЈИЋ, самостални стручни 

сарадник за пружање правне помоћи и 

службеник за информисање у оквиру Одјељења 

за општу управу и друштвене дјелатности 

општинске административне службе Рудо, 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ на вођење управног поступка 

и израду нацрта рјешења у управним стварима ,у 

области наведених послова. 

Član 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-022-185/01 од 

01.06.2001.године и измјенама Правилника 

број:02-173-200/04. именована је распоређена на 

послове и радне задатке пружања правне 

помоћи, нормативну дјелатности и службеника 

за информисање у својству самосталног 

стручног сарадника. 

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог 

потписивања,као и само доношење управног 

акта са правом потписивања. 

Чланом 193.Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС бр.13/02) утврђена је обавеза 

службеног лица да, уколико нема овлашћење за 

доношење рјешења ,утврди нацрт рјешења и 

поднесе га на потписивање органу ,овлаштеном 

за доношење рјешења . 

Имајући у виду наведене законске 

одредбе , начелник општине донио је рјешење 

као у  диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине ,у року од осам дана ,од дана пријема 

рјешења . 

 

Број:02-050-643/06.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 

 

 
 

На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 193. Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 

Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

Član 1. 

 

ЉУБИЦА БАРАНАЦ, самостални 

стручни сарадник за привреду, пољопривреду и 

водопривреду у оквиру Одјељења за привреду и 

финансије општинске административне службе 

Рудо, ОВЛАШЋУЈЕ СЕ на вођење управног 

поступка и израду нацрта рјешења у управним 

стварима ,у области наведених послова. 

 

Član 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-022-185/01 од 

01.06.2001.године именована је распоређена на 

послове и радне задатке из области привреде, 

пољопривреде и водопривреде, у својству 

самосталног стручног сарадника. 

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог 

потписивања,као и само доношење управног 

акта са правом потписивања. 

Чланом 193.Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС бр.13/02) утврђена је обавеза 

службеног лица да, уколико нема овлашћење за 

доношење рјешења ,утврди нацрт рјешења и 

поднесе га на потписивање органу ,овлаштеном 

за доношење рјешења . 
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Имајући у виду наведене законске 

одредбе , начелник општине донио је рјешење 

као у  

диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине ,у року од осам дана ,од дана пријема 

рјешења . 

 

Број:02-050-644/06.   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 
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На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 193. Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 

Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

 

Član 1. 

 

ШУШЊЕВИЋ ДРАГОЉУБ, виши 

стручни сарадник борачко инвалидске заштите и 

цивилних жртава рата у оквиру Одјељења за 

општу управу и друштвене дјелатности 

општинске административне службе Рудо, 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ на вођење управног поступка 

и израду нацрта рјешења у управним стварима ,у 

области наведених послова. 

 

Član 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-022-185/01 од 

01.06.2001.године именовани је распоређена на 

послове и радне задатке борачко инвалидске 

заштите и цивилних жртава рата, у својству 

вишег стручног сарадника. 

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог 

потписивања,као и само доношење управног 

акта са правом потписивања. 

Чланом 193.Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС бр.13/02) утврђена је обавеза 

службеног лица да, уколико нема овлашћење за 

доношење рјешења ,утврди нацрт рјешења и 

поднесе га на потписивање органу ,овлаштеном 

за доношење рјешења . 

Имајући у виду наведене законске 

одредбе , начелник општине донио је рјешење 

као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине ,у року од осам дана ,од дана пријема 

рјешења . 

 

Број:02-050-645/06.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 
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На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 193. Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 

Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

 

Član 1. 

 

ДУШИЦА СУБОТИЋ, виши стручни 

сарадник за послове санитарне инспекције у 

оквиру Одјељења за привреду и финансије  

општинске административне службе Рудо, 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ на вођење управног поступка 

и израду нацрта рјешења у управним стварима 

,у области наведених послова. 

 

Član 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-022-185/01 од 

01.06.2001.године именована је распоређена на 

послове и радне задатке санитарне инспекције, у 

својству вишег стручног сарадника. 

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог 

потписивања,као и само доношење управног 

акта са правом потписивања. 

Чланом 193.Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС бр.13/02) утврђена је обавеза 

службеног лица да, уколико нема овлашћење за 

доношење рјешења ,утврди нацрт рјешења и 

поднесе га на потписивање органу ,овлаштеном 

за доношење рјешења . 

Имајући у виду наведене законске 

одредбе , начелник општине донио је рјешење 

као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине ,у року од осам дана ,од дана пријема 

рјешења . 

 

Број:02-050-639/06.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 

 

23 
 

На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 193. Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 

Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

 

Član 1. 

 

ГОРДАНА ЧОЛИЋ, самостални стручни 

сарадник за послове тржишне инспекције у 

оквиру Одјељења за привреду и финансије  

општинске административне службе Рудо, 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ на вођење управног поступка 

и израду нацрта рјешења у управним стварима 

,у области наведених послова. 

 

Član 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-022-185/01 од 

01.06.2001.године именована је распоређена на 

послове и радне задатке тржишне инспекције, у 

својству самосталног стручног сарадника. 

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог 

потписивања,као и само доношење управног 

акта са правом потписивања. 

Чланом 193.Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС бр.13/02) утврђена је обавеза 

службеног лица да, уколико нема овлашћење за 

доношење рјешења ,утврди нацрт рјешења и 

поднесе га на потписивање органу ,овлаштеном 

за доношење рјешења . 

Имајући у виду наведене законске 

одредбе , начелник општине донио је рјешење 

као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине ,у року од осам дана ,од дана пријема 

рјешења . 

 

Број:02-050-640/06.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 

 

 

24 
 

На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 193. Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 
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Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

Član 1. 

 

МИРКО МИЈУШКОВИЋ, начелник 

комуналне полиције у оквиру Одјељења за 

привреду и финансије  општинске 

административне службе Рудо, ОВЛАШЋУЈЕ 

СЕ на вођење управног поступка и израду 

нацрта рјешења у управним стварима ,у области 

наведених послова. 

Član 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-173-200/04. од 

22.04.2004.године именовани је распоређена на 

послове и радне задатке начелника комуналне 

полиције. 

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог 

потписивања,као и само доношење управног 

акта са правом потписивања. 

Чланом 193.Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС бр.13/02) утврђена је обавеза 

службеног лица да, уколико нема овлашћење за 

доношење рјешења ,утврди нацрт рјешења и 

поднесе га на потписивање органу ,овлаштеном 

за доношење рјешења . 

Имајући у виду наведене законске 

одредбе , начелник општине донио је рјешење 

као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине ,у року од осам дана ,од дана пријема 

рјешења . 

 

Број:02-050-642/06.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 

 

 

25 
 

На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 193. Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 

Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Н  Ј  Е 

 

Član 1. 

 

СЛАЂАНА ГРУБИША, самостални 

стручни сарадник за радне односе и регулисање 

грађанских стаља у оквиру Одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности општинске 

административне службе Рудо, ОВЛАШЋУЈЕ 

СЕ на вођење управног поступка и израду 

нацрта рјешења у управним стварима ,у области 

наведених послова. 

 

Član 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-022-185/01 од 

01.06.2001.године именована је распоређена на 

послове и радне задатке приватног 

предузетништва и студијско аналитичких 

послова у својству самосталног стручног 

сдарадника. Измјенама овог Правилника бр.02-

173-200/04. именована је распоређена на 

послове и радне задатке – радни односи и 

регулисање грађанских права. 

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог 

потписивања,као и само доношење управног 

акта са правом потписивања. 
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Чланом 193.Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС бр.13/02) утврђена је обавеза 

службеног лица да, уколико нема овлашћење за 

доношење рјешења ,утврди нацрт рјешења и 

поднесе га на потписивање органу ,овлаштеном 

за доношење рјешења . 

Имајући у виду наведене законске 

одредбе , начелник општине донио је рјешење 

као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине ,у року од осам дана ,од дана пријема 

рјешења . 

 

Број:02-050-647/06.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 

 

 

26 
 

На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 193. Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 

Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

Član 1. 

 

БРАНКО КАСТРАТОВИЋ, виши 

стручни сарадник за просторно планирање, 

урбанизам, грађевинарство и локалне путеве у 

оквиру Одјељења за привреду и финансије  

општинске административне службе Рудо, 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ на вођење управног поступка 

и израду нацрта рјешења у управним стварима ,у 

области наведених послова. 

 

Član 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-185/01. од 01.06.2001.године 

именовани је распоређена на послове и радне 

задатке просторног планирања, урбанизма, 

грађевинарства и локалних путева, у својству 

вишег стручног сарадника.  

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог 

потписивања,као и само доношење управног 

акта са правом потписивања. 

Чланом 193.Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС бр.13/02) утврђена је обавеза 

службеног лица да, уколико нема овлашћење за 

доношење рјешења ,утврди нацрт рјешења и 

поднесе га на потписивање органу ,овлаштеном 

за доношење рјешења . 

Имајући у виду наведене законске 

одредбе , начелник општине донио је рјешење 

као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине ,у року од осам дана ,од дана пријема 

рјешења . 

 

Број:02-050-641/06.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.07.06. Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 

 

 

27 
 

 На основу члана 10. Закона о статусу 

функционера  јединица локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске бр.96/05) 

а у вези с чланом 199. став л.  Закона о општем 

управном поступку (Службени гласник 

Републике Српске бр.13/02), начелник општине 

д о н о с и : 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

Члан 1. 

 

ВЕРА ФУРТУЛА, начелник Одјељења за 

привреду и финансије општинске 

административне службе Рудо, ОВЛАШЋУЈЕ 

СЕ на доношење и потписивање управних 

аката из надлежности овог Одјељења. 

 

Члан 2. 
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Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Рудо бр.02-022-185/01 од 

01.06.2001.године  именована  је распоређена  на 

послове и радне задатке начелника Одјељења за 

привреду и финансије општинске 

административне службе Рудо. 

Члан 10. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС 

бр.96/05) оставио је могућност начелнику 

општине да овласти поједине службенике на 

вођење управног поступка до доношења 

управног акта ,без права његовог потписивања, 

као и само доношење управног акта са 

правом потписивања. 

Члан 199.став 1.Закона о општем 

управном поступку (Сл.гл.РС 

бр.13/02)гласи:“рјешење потписује службено 

лице које га доноси“.  

Имајући у виду наведене законске 

одредбе ,овим рјешењем  начелник општине 

овластио је именовану на  доношење и 

потписивање  рјешења. 

ПРАВНА ПОУКА: На ово рјешење 

службеник може изјавити приговор начелнику 

општине, у року од осам дана , од дана пријема 

рјешења . 

 

Број:02-050-655/06.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дтум:24.07.06.   Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 

 

 

28 
 

 На основу члана 49. и 67. став 2. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 6. Уговора о сервисирању 

кредитних средстава за привредни развој 

општине Рудо број: 02-477-424/06. од 

24.05.2006.године, Начелник општине Рудо, 

доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КРЕДИТНОГ 

ОДБОРА 

 

 

 

Члан 1. 

 

 У Кредитни одбор за реализацију 

средстава из Уговора о сервисирању кредитних 

средстава за привредни развој општине Рудо, 

именује се ОЛИВЕРА СТАНКОВИЋ. 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:02-40-587/06.      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:10.07.06 .Милко Чолаковић,дипл.прав.с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 
 

01-Одлука о усвајању Ребаланса буџета општине 

Рудо за 2006.годину; 

02-Одлука о увођењу „Одборничког сата“; 

03-Одлука о измјени Одлуке о именовању 

Комисије за оцјену оправданости захтјева и 

изради приједлога корисника кредита; 

04-Одлука о додјели двособног стана на 

привремено коришћење; 

05-Одлука о верификацији мандата одборника; 

06-Одлука о промјени намјене кориштења 

средстава; 

07-Одлука о висини средстава за развој 

пољопривредне производње и приватног 

предузетништва; 

08-Одлука о расподјели имовине Републике 

Српске; 

09-Нацрт Етичког кодекса изабраних званичника 

општине Рудо; 

10-Закључак о усвајању Информације о раду 

Републичке управе за геодетске и имовинско 

правне послове – Подручна јединица Рудо; 

11-Закључак о усвајању Информације о 

електрификацији МЗ Стргачина; 

12-Закључак о усвајању Информације о заштити 

животне средине; 

13-Закључак о усвајању Информације о 

санбдјевености и квалитету воде за пиће на 

територији општине Рудо; 

14-Закључак о усвајању Информације о стању у 

области физичке културе; 

15-З а к љ у ч а к; 

16-З а к љ у ч а к; 

17-Р ј е ш е њ е; 

18-Р ј е ш е њ е; 

19-Р ј е ш е њ е; 

20-Р ј е ш е њ е; 

21-Р ј е ш е њ е; 

22-Р ј е ш е њ е; 

23-Р ј е ш е њ е; 

24-Р ј е ш е њ е; 

25-Р ј е ш е њ е; 

26-Р ј е ш е њ е; 

27-Р ј е ш е њ е; 

28-Р ј е ш е њ е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


