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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 ОПШТИНЕ РУДО 

 

Година XIII Рудо, 7 јун 2011.године Број: 6 

 
 
АКТА СКУПШТИНЕ 

01 
 

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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о усвајању буџета  општине Рудо 

за 2011.годину 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о усвајању буџета општине 

Рудо за 2011. годину број: 01-022-21/11 од 

16.02.2011.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011. године Одлуком  број: 01-

022-21/11 усвојила  буџет општине Рудо за 2011.годину. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011.  

 

 

 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих 

и наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-68/11 

Датум: 26.05.2011.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо  

                              Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

02 
 

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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о извршењу буџета  општине 

Рудо за 2011.годину 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о извршењу буџета 

општине Рудо за 2011. годину број: 01-022-22/11 од 

16.02.2011.године. 
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Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011. године усвојила Одлуку о 

извршењу буџета општине Рудо за 2011.годину  број: 01-

022-22/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-71/11 

Датум: 26.05.2011.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        Скупштине општине Рудо  

                               Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

03 

 
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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке 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. 

 

Поништава се Одлука о усвајању Програма 

коришћења средстава уплаћених по 

основу Закона о накнадама за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне енергије за 

2011. годину број: 01-022-23/11. од 16.02.2011.године. 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011. године Одлуком  број: 

01-022-23/11 усвојила Програм коришћења средстава 

уплаћених по основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије за 2011. годину 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актом број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници. 

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе РС,  Скупштина општине Рудо је 

донијела одлуку да се наведени акт поништи. 

       

Број: 01-022-70/11 

Датум: 26.05.2011.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                      Скупштине општине Рудо  

                               Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

 

04 
 

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), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.05.2011.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. 
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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. 

 

 

Број: 01-022-96/11.                                         

Датум: 26.05.2011.год.               ПРЕДСЈЕДНИК       

                                               Скупштине општне Рудо 

                                      Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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05 
 

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 26.05. 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: 01-022-97/11                

Датум: 26.05.2011.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 26.05.2011.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: 01-022-69/11.                                                

Датум: 26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 

исплатама накнада члановима радних тијела 

Скупштне општине Рудо  

  

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о измјени и допуни Одлуке 

о исплатама накнада члановима радних тијела Скупштине 

општине Рудо број: 01-022-13/11. од 16.02.2011. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Одлуку о 

измјени и допуни Одлуке о исплатама накнада члановима 

радних тијела Скупштине општине Рудо број: 01-022-

13/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-77/11 

Датум: 26.05.2011.год.         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 

26.05.2011.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-

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:01-022-99/11                                                             

Датум:26.05.2011.              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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 
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О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о поништењу Одлуке о платама 

функционера локалне самоуправе Рудо 

  

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о поништењу Одлуке о 

платама функционера локалне самоуправе Рудо број: 01-

022-14/11. од 16.02.2011. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Одлуку о 

поништењу Одлуке о платама функционера локалне 

самоуправе Рудо број: 01-022-14/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-78/11 

Датум: 26.05.2011.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) и члана 34. Статута 

општине Рудо  („Службени гласник општине Рудо“ 

бр.8/08-пречишћени текст, 9/08, 2/09 i 1/11), Скупштина 

општине Рудо ,на сједници одржаној дана 

26.05.2011.године,  донијела је  

 

О Д Л У К У 

о платама функционера локалне самоуправе 

Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком регулише се износ плата 

општинских функционера и то : 

           -начелника општине 

          -замјеника начелника општине  

          -предсједника Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Основица за обрачун плата функционера, из 

члана 1.ове одлуке, је просјечна плата запослених у 

Административној служби општине Рудо у протеклој 

години. 

Коефицијенти за обрачун плата су: 

1. Начелник општине................... 3.0  

2. Замјеник начелника ................. 2.5 

3. Предсједник  Скупштине......... 2.5 

 

Члан 3. 

 

 Обрачуната плата функционера из члана 1. ове 

Одлуке увећава се по основу критеријума  броја 

становника и то: 

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

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

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

 

Члан 4. 

 

Функционери, из члана 1. ове одлуке, немају 

право на увећање плате за случај прековременог рада. 

 

Члан 5. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука Скупштине општине Рудо бр. 01-022-

173/10 од 06.12.2010. године. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 01-022-100/11                                                                   

Дана: 26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 
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Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Програма рада Скупштине општине 

Рудо за 2011. годину 

  

Члан 1. 

 

 Поништава се Програм рада Скупштине општине 

Рудо за 2011. годину број: 01-022-18/11. од 16.02.2011. 

године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Програм 

рада Скупштине општине Рудо за 2011. годину број: 01-

022-18/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-76/11 

Датум: 26.05.2011.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        Скупштине општине Рудо  

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

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

8/08), Скупштина општине Рудо на својој сједници  

одржаној дана 26.05.2011. године, д   о   н   о   с   и  

 

 

 

           

                                 

 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М     Р  А  Д  А 

Скупштине  општине  Рудо  за  2011. годину 

 

  

А  П  Р  И  Л : 

 

 

1. Извјештај о провођењу Програма цивилне 

заштите за 2010. годину и Програм рада за 

2011. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

 

 

2. Информација о  утрошку средстава из буџета 

СО-е Рудо одобрених 

удружењима грађана. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

3. Извјештај о раду буџетских корисника за 2010. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду и 

финансије 

 

4. Програм обављања комуналних дјелатности за 

2011. годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

5. Програм уписа образовних профила у СШЦ 

Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Средњошколски центар Рудо 

 

М  А  Ј: 

 

1. План учешћа спортиста на 47. МОСИ. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности и Установа  

за управљање спортским теренима „Рудоспорт“ 

Рудо. 

 

2. Информација о јавном реду и миру на  

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ:Полицијска станица Рудо 

 

Ј  У  Н : 

 

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 
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3. 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 

 

4. Информација о кредитирању и стипендирању 

студената у 2010/2011  

школској години. 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за додјелу студентских 

кредита 

 

5. Извјештај о извршењу капиталних инвестиција за 

2010.годину, 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије и Комисија за капиталне инвестиције 

 

6. Одлука о извршењу буџета општине Рудо за 2010. 

годину. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

7. Информација о Плану рада шумског газдинства 

„Панос“ Вишеград за 2011. 

 годину и стању шума на територији општине 

Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ:Шумско газдинство „Панос“ 

Вишеград 

 

8. Информација о раду инспекцијских служби у 

2010. години. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

9. Информација о реализацији одлука и закључака 

Скупштине општине Рудо са  

            21, 22, 23 и 24. сједнице Скупштине општине. 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 

општине 

 

10. Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.- 

31.03.2011.године. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

11. 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 

 

12. Информација о стању у области Центра за 

социјални рад Рудо. 

 ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад Рудо 

 

13. Информација о раду Пореске управе – Подручна 

јединица Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Пореска управа РС – Подручна 

јединица Рудо 

 

 

 

 

Ј  У  Л : 

 

      Свечана сједница поводом Дана општине 

Рудо. 

 

      Радна сједница. 

 

1. План капиталних инвестиција за 2010.годину. 

      ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне 

инвестиције 

2. Информација о стању у области пољопривреде 

на територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

3. Информација о раду Ветеринарске службе на 

територији општине Рудо, и 

здравственом и бројном стању сточног фонда. 

ОБРАЂИВАЧ: Ветеринарска станица Рудо 

 

4. 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. 

 

5. Информација о снабдјевености и квалитету 

воде за пиће на територији  

општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

6. Информација о снабдјевености електричном 

енергијом и стање електричне  

мреже на територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: „Електродистрибуција“ Пале-

Радна јединица Рудо 

 

7. Информација о техничко-материјалном стању и 

опремљености Ватрогасног  

друштва Рудо и против-пожарне заштите на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Рудо 

 

8. Информација о заштити животне средине, 

стању зелених површина,паркова и 

депонија за смеће. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

А В Г У С Т: 

 

 По плану рада нема редовних сједница због 

годишњих одмора. 

 

С Е П Т Е М Б А Р: 
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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 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. Информација о стању и раду предузећа и 

услужно-производних и трговинских     

радњи на територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

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 

25. 26. 27. и 28. сједнице Скупштине општине 

Рудо 

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине 

општине Рудо 

 

 

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 реализацији  Стратешког 

Плана Развоја општине Рудо за период 

2006-2011.година 

      ОБРАЂИВАЧ:Начелник општине и  

      Одјељење за привреду и финансије 

 

3. Информација о стању у области 

телекомуникација и поштанског саобраћаја. 

ОБРАЂИВАЧ: Телеком РС – Радна 

јединица Фоча и Поште РС – Радна  

јединица Фоча. 

 

4. 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. 

 

5. Информација о стању ловне дивљачи и 

рибљег фонда на тер. 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 
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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.  Стратешки План Развоја општине Рудо за 

период 2012-217.године 

ОБРАЂИВАЧ:Начелник општине и 

Одјељење за привреду и финансије 

 

6. Информација о стању запослености на 

територији општине Рудо. 

ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање РС- 

Биро Рудо 

 

7. 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:01-022-110/11.                                        

Датум: 26.05.2011.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                           Скупштине општине Рудо 

                                  Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 
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На основу члана 30. 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 текст, 9/08 и 2/09), на захтјев 

Друштва за превоз путника и робе „Балкан-транс“д.о.о 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 26.05.2011. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању у закуп пословног простора на одређено 

вријеме 

 

Члан 1. 

 

 Друштво за превоз путника и робе „БАЛАКН-

ТРАНС“ д.о.о. Рудо, даје у закуп пословни простор – 

аутомеханичарску радионицу и аутобуску станицу Рудо, а 

који се налалзи у ул. „Индустријска“ бб Рудо, у 

непосредној близини и у самој згради старе жељезничке 

станице на к.ч.бр.862/6 уписаној на ПЛ бр.468 КО Рудо на 

име општине Рудо, за обављање услуга превоза путника 

и рoбе. 

Члан 2. 

 

 Пословни простор из члана 1. ове Одлуке даје 

се у закуп на период од десет (10) година, уз могућност 

поновног продужења уз сагласност воља обje стране и 

не може се издавати трећим лицима од стране 

закуподавца. 

 

Члан 3. 

 

 Закупнинa пословног простора из члана 1. ове 

Одлуке, за годину дана, утврдиће се нотарски 

обрађеним и потписаним уговором, а на основу 

квадратуре пословног простра и Закључка број: 02-361-

112/08. од 04.02.2008.године о висини накнаде за давање 

у закуп дијела јавних површина /пословни објекти/. 

 

Члан 4. 

 

 У случају прекида обављања дјелатности 

превоза путника дужег од три мјесеца ова Одлука 

престаје да важи и уговор се аутоматски раскида. 

 

Члан 5. 

 

 Овлашћује се Начелник општине Рудо да са 

Друштвом за превоз путника и робе „БАЛКАН-ТРАНС“ 

д.о.о. Рудо закључи уговор о закупу наведеног 

пословног простора. 

 

Члан 6. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука број:01-023-24/10. од 05.03.2010.године. 

 

Члан 7. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-022-109/11.                                                        

Датум:26.05.2011.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                         Скупштине општине Рудо  

                               Благоје Церовић,дипл.инг.машин.,с.р. 
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На основу члана 348. Закона о Стварним 

правима („Службени гласник Републике 

Српске“,бр.124/08 и члана 34. Статута општине Рудо 

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

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

сједници одржаној 26.05.2011.године, доноси 

 

О   Д   Л   У   К   У   

o продаји земљишта непосредном погодбом 
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Члан  1. 

 

 Општина Рудо, ради градње вјерског објекта-

цркве, продаје непосредном погодбом Српској 

Православној црквеној општине Штрпца парцелу 

означену као к.ч.бр.933/5, званој „код школе“, у  

површини од  950 м2, уписаној у п.л. 182 КО Миоче на 

име општине Рудо. 

Члан  2. 

 

 Купопродајна цијена ће се одредити према 

тржишној цијени земљишта за овај део општине Рудо 

утврђеној процјеном надлежног судског вјештака или  на 

основу података добијених од стране Пореске управе. 

 

Члан  3. 

 

 Овлашћује се начелник општине Рудо, да у име 

општине Рудо закључи  нотарски обрађен уговор о 

купопродаји некретнине из члана 1. ове Одлуке након 

прибављеног мишљења од Јавног правобранилаштва 

Републике Српске – сједиште замјеника у Фочи. 

 

Члан  4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објавања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-108 /11     

Датум: 26.05.2011.год         ПРЕДСЈЕДНИК 

                         Скупштине општине Рудо 

             Добрисав Милинковић,дипл.инг.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, 2/09 и 1/11), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 26.05.2011. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за уплату оснивачког улога за 

ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо  

 

Члан 1. 

 

 Одобравају се  средства за уплату оснивачког 

улога за ЈЗУ Апотека „Здравље“  Рудо из буџета општине 

Рудо за 2011.годину  у износу од 2.000 КМ, са ставке  

„Издаци  за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката“- конто 511200. 

 

Члан 2. 

 

 За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине Рудо и Одјељење за привреду и 

финансије. 

 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-95/2011.    

Датум: 26.05.2011.год.     ПРЕДСЈЕДНИК  

                                    Скупштине општине Рудо 

                            Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

16 
 

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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о именовању предсједника 

Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука Скупштине општине 

Рудо број: 01-022-2/11. од 26.01.2011.године којом је на 

функцију предсједника Скупштине општине Рудо 

именован Церовић Благоје. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 26.01.2011.године Одлуком број: 01-

022-2/11 именовала Церовић Благоја на функцију 

предсједника Скупштине општине Рудо. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, у 

складу са чланом  87. Закона о локалној самоуправи 
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(„Службени гласник Републике Српске“ број:101/04, 

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

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-72/11 

Датум: 26.05.2011.год.        ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

                                         Скупштине општине Рудо  

                        Драган Јовановић,дипл.инг.пољ.,с.р. 

 

17 
 

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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о опозиву са функције 

предсједника Скупштине општне Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука Скупштине општине Рудо 

број: 01-022-1/11. од 26.01.2011.године којом је са 

функције предсједника  Скупштине општине Рудо 

опозван Милинковић Добрисав. 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 26.01.2011.године Одлуком број: 01-

022-1/11 опозвала Милинковић Добрисава са функције 

предсједника Скупштине општине Рудо. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих 

и наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-74/11 

Датум: 26.05.2011.год.       ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудо  

                                Драган Јовановић,дипл.инг.пољ.,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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о именовању потпредсједника 

Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука Скупштине општине 

Рудо број: 01-022-4/11. од 26.01.2011.године којом је на 

функцију потпредсједника Скупштине општине Рудо 

именован Симић Славиша. 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 26.01.2011.године Одлуком број: 01-

022-2411 именовала Симић Славишу на функцију 

потпредсједника Скупштине општине Рудо. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих 

и наведени акт  поништи.  
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 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-73/11 

Датум: 26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о опозиву са функције 

потпредсједника Скупштине општне Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука Скупштине општине Рудо 

број: 01-022-3/11. од 26.01.2011.године којом је са 

функције потпредсједника  Скупштине општине Рудо 

опозван Јовановић Драган. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 26.01.2011.године Одлуком број: 01-

022-3/11 опозвала Јовановић Драгана са функције 

потпредсједника Скупштине општине Рудо. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 

 

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-75/11 

Датум: 26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке 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 поништењу Одлуке о 

опозиву замјеника начелника општине Рудо број: 01-

022-243/10. од 30.12.2010.године, која је заведена под 

бројем: 01-022-7/11. од 28.01.2011.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 28.01.2011.године усвојила Одлуку о 

поништењу Одлуке о опозиву замјеника начелника 

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

која је заведена под бројем: 01-022-7/11.  

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, у 

складу са чланом  87. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број:101/04, 
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42/05 и 118/05), наложило Скупштини општине Рудо да 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи.  

 

Број: 01-022-79/11 

Датум: 26.05.2011.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                                       Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

21 
 

На  основу члана 34 и 52. став 2. 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-пречишћен текст ( 

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

општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.05.2011.године  д о н ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о именовању Замјеника начелника општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

ЋИРОВИЋ ВИТОМИР из Рудог, по занимању 

економиста, именује се за Замјеника начелника 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 26.05.2011. године, на писмени  приједлог Начелника 

општине Рудо а у складу са чланом 41. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“,бр.101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 52. став 2. Статута општине Рудо, након 

спроведеног тајног гласања именовала је Ћировић 

Витомира за Замјеника начелника општине Рудо са 9 

гласова „за“ и 8 гласова „против“. 

 С ходно горе наведеном одлучено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

 

 ПРАВНА ПУКА: Против ове Одлуке може се 

покренути управни спор належном Окружном суду 

Источно Сарајево у року од 30 дана од дана достављања 

ове Одлуке. 

 

Број:01-022-111/11                                                                                                                                      

Датум:26.05.2011.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо  

                      Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

 

22 
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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о разрјешењу чланова 

Комисије за избор и именовање 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о разрјешењу чланова 

Комисије за избор и именовање број: 01-022-5/11. од 

26.01.2011. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 26.01.2011.године усвојила Одлуку о  

разрјешењу чланова Комисије за избор и именовање 

број: 01-022-5/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих 

и наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-80/11 

Датум: 26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о именовању чланова Комисије 

за избор и именовање 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о именовању чланова 

Комисије за избор и именовање број: 01-022-6/11. од 

26.01.2011. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 26.01.2011.године усвојила Одлуку о 

именовању чланова Комисије за избор и именовање број: 

01-022-6/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-81/11 

Датум: 26.05.2011.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                          Скупштине општине Рудо  

                                  Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

 

 

24 
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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о разрјешењу чланова сталних 

и повремених радних тијела Скупштине општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о разрјешењу чланова 

сталних и повремених радних тијела Скупштине 

општине Рудо број: 01-022-19/11. од 28.01.2011. године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 28.01.2011.године усвојила Одлуку о 

разрјешењу чланова сталних и повремених радних 

тијела Скупштине општине Рудо број: 01-022-19/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих 

и наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-82/11 

Датум: 26.05.2011.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 26.05.2011.године,  д о н ј 

е л а  ј е  

 

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, предсједник 

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. 

  

Број:01-022-101/11.                                                       

Датум: 26.05.2011.год.              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                                     Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

26 
 

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 26.05.2011.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.Ћировић Велибор -предсједник 

2.Павловић Драган-подпредсједник 

3.Милинковић Добрисав-члан 

4.Сташевић Радојко-члан 

5.Симић Славиша-члан 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-022-102/11                                                       

Датум:26.05.2011.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                         Скупштине општине Рудо 

                                  Благоје Церовић,дипл.инг. маш.,с.р. 

 

27 
 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/01), и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на својој сједници одржаној 

дана 26.05. 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 
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3. Церовић Дејан, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

1. Милинковић Добрисав,предсједник 

2. Анђић Никола, члан 

3. Павловић Драган, члан 

 

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, 

5. Папоњак Драган, представник СШЦ Рудо, 

6. Топаловић Милојко, представник ОШ 

Штрпца 

7. Топаловић Марта, представник Центра за 

социјални рад, 

8. Станић Миленко, референт цивилне 

заштите,  

9. Симић Драган, в.д. Старјешине Ватрогасног 

друштва Рудо, 

10. Чолић Драган, представник Дома здравља 

Рудо, 

11. Мијушковић Мирко, начелник комуналне 

полиције Рудо, 

12. Ристовић Милка, судија, 

13. Арсић Илија, представник младих, 

14. Анђић Никола, представник приватног 

сектора, 

15. Хасечић Есад, представник повратника 

 

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 
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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 

 

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 

11. Анђић 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“. 

 

Број:01-022-103/11     

Датум: 26.05.2011.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

        Скупштине општине Рудо 

   Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

28 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/01), и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на својој сједници одржаној 

дана 26.05.2011. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

О именовању чланова  сталних  радних тијела 

Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 
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 Именују се чланови сталних радних тијела 

Скупштине општине Рудо  у следећем саставу: 

 

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, 

ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ 

 

1.Рајак Рато,предсједник 

2.Церовић Благоје, члан 

3.Остојић Анђа, члан 

 

МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА 

 

1.Пантовић Јелена, предсједник 

2.Јањић Миља, члан 

3.Брадоњић Зоран, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

1.Арсић Илија, предсједник 

2.Милинковић Добрисав, члан 

3.Елез Татомир, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА 

 

1.Видаковић Митар, предсједник 

2.Јовановић Драган, члан 

3.Николић Милорад, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ 

 

1.Арсић Илија, предсједник 

2.Церовић Дејан, члан 

3.Мршевић Милија,члан 

 

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

  

              1.Чолаковић Новица,предсједник 

              2.Сташевић Радојко, члан 

              3.Милинковић Добрисав, члан 

 

КОМИСИЈА ЗА  

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

              1.Анђић Никола,члан 

              2.Мићовић Јелена, члан 

              3.Павловић Драган, члан 

              4.Ћировић Радојко, члан 

              5.Бојанић Верица, члан 

 

 ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ 

 ПРАВА, ПРЕДСТАВКЕ 

 И ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА 

 

 1.Рајак Рато, предсједник 

               2.Јањић Миља, члан 

               3.Мршевић Љубомир, члан 

               4.Костић Јакша, члан 

               5.Миличевић Горан, члан 

 

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ 

И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 

              1.Сташевић Радојко, предсједник 

              2.Тасић Љубинко, члан 

          3.Симић Славиша, члан 

          4.Јовановић Драган, члан 

          5.Марић Слободан, члан 

 

ЕТИЧКИ ОДБОР 

 

           1.Јовановић Драган, предсједник 

           2.Мићовић Јелена,члан 

           3.Николић Милорад, члан 

           4.Миловић Ратомир,члан 

           5.Рађен Младен, члан 

 

САВЈЕТ ЗА СПОРТ 

 

            1.Мршевић Љубомир, предсједник 

            2.Тановић Микаило, члан 

            3.Станић Мирко, члан 

 

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ 

 

            1.Церовић Благоје, предсједник 

            2.Станић Владимир, члан 

            3.Арсић Илија, члан 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-115/11     

Датум:26.05.2011.год.    ПРЕДСЈЕДНИК 

           Скупштине општине Рудо 

   Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

29 
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/01), и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

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

Скупштина општине Рудо на својој сједници одржаној 

дана 26.05.2011. године,д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

О именовању чланова  повремених радних тијела 

Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Именују се чланови повремених радних тијела 

Скупштине општине Рудо и то: 

 

ФОРУМ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ОПШТИНЕ РУДО 

 

1.Милинковић Добрисав, предсједник СО-р Рудо, 

2.Ћировић Витомир, замјеник начелника општине Рудо, 

3.Ђуровић Зоран, секретар Скупштине општине, 

4.Медовић Бојан, командир Полицијске станице Рудо, 

5.Церовић Станко, представник СШЦ Рудо, 
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6.Тодоровић-Барбарез Наташа-представник ОШ Рудо, 

7.Миличић Драгана, представник ОШ Штрпца 

8.Топаловић Марта, представник Центра за социјални рад, 

9.Станић Миленко, референт цивилне заштите,  

10.Јојевић Милан, предстаб. Ватрогасног друштва Рудо, 

11.Чолић Драган, представник Дома здравља Рудо, 

12.Мијушковић Мирко, начелник комуналне полиц.Рудо. 

13.Ковачевић Славица, судија Основног суда Вишеград, 

14.Арсић Илија, представник младих, 

15.Симић Славиша, представник приватног сектора, 

17.Хасечић Есад, представник повратника, 

18.Павловић Драган, представник уздружења, 

 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ 

ОПРАВДАНОСТИ ЗАХТЈЕВА 

ЗА ИЗРАДУ ПРИЈЕДЛОГА КОРИСНИКА КРЕДИТА  

ЗА  ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РУДО  

 

1.Видаковић Митар – предсједник, 

2.Анђић Никола –  замјеник предсједника, 

3.Симић Славиша – члан, 

4.Мршевић Љубомир – члан, 

5.Љубојевић Ненад – члан, 

 

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ 

 

1.Пантовић Јелена, предсједник 

2.Ракић Младен, замјеник предсједника 

3.Мршевић Љубомир,члан, 

4.Милинковић Добрисав, члан, 

5.Ђуровић Сретен,члан. 

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ 

КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА 

1.Церовић Деjaн – предсједник, 

2.Тешевић Зоран, замјеник предсједника, 

3.Милинковић Добрисав  -члан 

 

ДРУГОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ 

СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА 

 

1.Видаковић Митар -предсједник, 

2.Топаловић Милун, замјеник предсједника, 

3.Бошњаковић Снежана  -члан 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ О 

РАЗВРСТАВАЊУ, УПРАВЉАЊУ И ЗАШТИТИ 

ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ РУДО 

 

1.Пантовић Јелена - предсједник 

2.Ракић Јанко, замјеник предсједника, 

3.Пјевчевић Радојко - члан  

4.Драгичевић Јован - члан 

5.Милетић Васо - члан 

 

ЛИСТА СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ СЕ ИМЕНУЈУ 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

 

1.Рајак Рато, дипл.архитекта, 

2.Видаковић Младен, дипл.правник, 

3.Мићевић Бојана, дипл.правник, 

4.др. Станишић Крста, љекар, 

5.Топаловић Стојанка, дипл.економиста, 

6.Милинковић Добрисав,дипл.економиста, 

7.Миличић Драгана, педагог, 

8.Павловић Драган, професор, 

9.Остојић Предраг, професор, 

10.Кондић Мирослав, дипл.инг.електротехнике, 

11.Ивановић Видосав, дипл.инг. машинства 

12.Јовановић Драган дипл.инг.пољопривреде 

13.Драгутиновић Драгиша, дипл.инг. шумарства. 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ОРГАНА УПРАВЉАЊА У 

ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО 

 

1.Церовић Дејан, предсједник 

2.Видаковић Младен, потпредсједник, 

3.Павловић Драган, члан 

4.Рајак Рато, члан 

5.Стикић Драган, члан. 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА 

СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА „ХЕЛП“ 

 

1.Мићовић Јелена – предсједнк 

2.Церовић Благоје, замјеник предсједника, 

3.Долаш Радмило-члан 

 

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА 

ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНИХ 

ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА КОЈИ СУ  

ПРЕТРПИЛИ ШТЕТУ ОД  

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 

1.Анђић Никола - предсједник 

2.Анџић Богосав - замјеник 

3.Станишић Борисав - члан 

4.Церовић Благоје – члан 

5.Станић Миленко - члан 

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1.Милинковић Добрисав,предсједник Скупштине – 

   предсједник, 

2.Ћировић Витомир,замјеник начелника,замјеник 

    предсједника, 

3.Ђуровић Зоран, секретар Скупштине општине, 

4.Марић Миланко – представник мјесних заједница, 

5.Топаловић Милован, представник удружења грађана, 

6.Крехо Есад, представникк повратника, 

7.Бошњаковић Снежана, предстаВ. јавних институција, 

8.Симић Славиша, представник приватног сектора, 

9.Арсић Илија, представник омладине, 

10.Павловић Драган, преставник удружења, 

11.Видаковић Младен, секретар комисије, 

12.Ћировић Велибор, члан, 

13.Стикић Драган,члан 
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Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-114/11.     

Датум:26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о расписивању Јавног конкурса 

за чланове Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о расписивању Јавног 

конкурса за чланове Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др Стојана 

и Љубица“ Рудо број: 01-022-25/11 од 16.02.2011.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за чланове Управног одбора 

ДЗ „Др Стојана и „Љубица“ Рудо број: 01-022-25/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-86/11 

Датум: 26.05.2011.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 26.05.2011.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: 01-022-105/11                                                    

Дана: 26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 
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бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке 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 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, заведена 

под бројем: 01-022-9/11. од 26.01.2011.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 26.01.2011.године усвојила Одлуку о 

поништењу Рјешења о разрјешењу в.д. директора ДЗ „Др 

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

04.11.2010.године која је заведена под бројем:01-022-9/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-83/11 

Датум: 26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке 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 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, заведена 

под бројем: 01-022-8/11. од 28.01.2011.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 28.01.2011.године усвојила Одлуку о 

поништењу Рјешења о именовању в.д. директора ДЗ „Др 

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

04.11.2010.године која је заведена под бројем:01-022-

8/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих 

и наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-84/11 

Датум: 26.05.2011.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо  

                              Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

34 
На основу 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 26.05.2011. 

године, донијела је 
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О Д Л У К У 

о извршењу правоснажне пресуде Окружног суда у 

Источном Сарајеву, 

 број:14 0 У 001008 10 У 

 

Члан 1. 

 

 Извршава се правоснажна пресуда Окружног суда 

у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 001008 10 У, од 

16.02.2011.године, којом је поништена одлука Скупштине 

општине Рудо  о разрјешењу Томислава Кусмука са 

функције  вршиоца дужности директора ЈУ ДЗ“Др 

Стојана и Љубица“ Рудо тако што Томислав Кусмук 

наставља да врши функцију вршиоца дужности директора 

ЈУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Томислав Кусмук, вршилац дужности директора 

ЈУ ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо, своја права и обавезе 

остварује у складу са Рјешењем Скупштине општине Рудо 

о именовању в.д.директора ДЗ“Др Стојана и Љубица“ 

Рудо број: 01-018-81/10 од 31.05.2010.године. 

 

Члан  3. 

 

 Миликић Марини, која је након разрјешења 

Томислава Кусмука, иманована на фуцнкцију вршиоца 

дужности директора ДЗ“Др Стојана и Љубица“ Рудо 

престаје функција вршиоца дужности директора ЈУ ДЗ“Др 

Стојана и Љубица“ Рудо. 

 

Члан  4. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у 

„Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-104/11.                                                          

Датум:26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 

оснивању ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о измјени и допуни 

Одлуке о оснивању ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо 

број: 01-022-17/11. од 16.02.2011.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Одлуку о 

измјени допуни Одлуке о оснивању ДЗ „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо број: 01-022.17/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих 

и наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-85/11 

Датум: 26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

о поништењу Одлуке о поништењу Одлуке о 

разрјешењу члана Управног одбора ЈП 

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

06.12.2010.године 
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Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о поништењу Одлуке о 

разрјешењу члана Управног одбора ЈП Информативни 

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

је заведена под бројем: 01-022-20/11. од 

16.02.2011.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Одлуку о 

поништењу Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора 

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

06.12.2010.године која је заведена под бројем: 01-022-

20/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-89/11 

Датум: 26.05.2011.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо  

                             Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

 

37 
 

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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

 

О   Д   Л   У   К   А 

о поништењу Одлуке о разрјешењу члана Управног 

одбора 

 ЈП Информативни центар Рудо  

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука  о разрјешењу члана 

Управног одбора ЈП Информативни центар Рудо број: 

01-022-24/11. од 16.02.2011.године којом је поништена 

Одлука о разрјешењу Маринковић Милојка са функције 

члана Управног одбора ЈП Информативни центар Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Одлуку о 

разрјешењу члана Управног одбора ЈП Информативни 

центар Рудо број: 01-022-24/11 којом је са функције 

члана Управног одбора ЈП Информативни центар Рудо 

разрјешила Маринковић Милојка.  

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих 

и наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

      

Број: 01-022-90/11. 

Датум: 26.05.2011.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудо  

                               Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

38 
 

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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 
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бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о поништењу Рјешења о укидању Рјешења о 

разрјешењу в.д. директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо 

  

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Рјешење о укидању Рјешења о 

разрјешењу в.д. директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо број: 

01-018-27/11. од 16.02.2011.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Рјешење о 

укидању Рјешења о разрјешењу в.д. директора ЦПКД 

„Просвјета“ Рудо број: 01-018-27/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела рјешење да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-91/11. 

Датум: 26.05.2011.год.              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо  

                                   Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

 

39 
 

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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о поништењу Рјешења о укидању Рјешења о 

именовању в.д. директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо 

  

Члан 1. 

 

 Поништава се Рјешење о укидању Рјешења о 

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

01-018-28/11. од 16.02.2011.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Рјешење 

о укидању Рјешења о именовању в.д. директора ЦПКД 

„Просвјета“ Рудо број: 01-018-28/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих 

и наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела рјешење да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-92 /11. 

Датум: 26.05.2011.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                      Скупштине општине Рудо  

                                 Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

40 
 

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 

26.05.2011. године, донијела је 
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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 Ненада 

Мршевића 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.  

 Узимајући у обзир напред наведено Скупштина 

општине Рудо је одлучила као у диспозитиву. 

       

Број: 01-018-106/11 

Датум:26.05.2011.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                         Скупштине општине Рудо  

                                 Церовић Благоје,дипл.инг.маш.,с.р. 

41 
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 . 

26.05.2011.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 Оливере 

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.  

 Узимајући у обзир напред наведено Скупштина 

општине Рудо је одлучила као у диспозитиву. 

       

Број: 01-018-107/11 

Датум:26.05.2011.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо  

                               Благоје Церовић,дипл.инг.маш.,с.р. 

42 
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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о поништењу Рјешења  о именовању в.д. директора 

ЦПКД „Просвјета“ Рудо 

  

Члан 1. 

 

 Поништава се Рјешење о именовању в.д. 

директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо број: 01-018-29/11. 

од 16.02.2011.године, којим је на функцију в.д. 

директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо именована 

Станковић Оливера. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

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

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Рјешење  о 

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

01-018-29/11. којим је на функцију в.д. директора ЦПКД 

„Просвјета“ Рудо именована Станковић Оливера. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела рјешење да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-93 /11. 

Датум: 26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о поништењу Рјешења  о разрјешењу в.д. директора 

ЦПКД „Просвјета“ Рудо 

  

Члан 1. 

 

 Поништава се Рјешење о разрјешењу в.д. 

директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо број: 01-018-30/11. од 

16.02.2011.године, којим је са функције в.д. директора 

ЦПКД „Просвјета“ Рудо разрјешен Мршевић Ненад. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 16.02.2011.године усвојила Рјешење  

о разрјешењу в.д. директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо 

број: 01-018-30/11. којим је са функције в.д. директора 

ЦПКД „Просвјета“ Рудо разрјешен Мршевић Ненад. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, 

на захтјев појединих одборника у Скупштини општине 

Рудо, провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих 

и наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела рјешење да се наведени акт 

поништи. 

       

Број: 01-022-94 /11. 

Датум: 26.05.2011.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 26.05.2011. године, донијела је  

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ВД   ДИРЕКТОРА ЈУ ЦПКД 

„ПРОСВЈЕТА“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

МРШЕВИЋ НЕНАД, разрјешава се дужности 

ВД директора ЈУ ЦПКД „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 Рјешењем број: 01-

013-79/10 од 31.05.2010.године именовала Мршевић 

Ненада за Вршиоца дужности директора ЈУ ЦПКД 
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„Просвјета“ Рудо на период до 60 дана, односно до 

окончања процедуре по јавном конкурсу за именовање 

директора. 

Скупштина општине Рудо је, на приједлог групе 

од осам одборника, 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),  разрјешила Мршевић Ненада са 

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

разлога што му је истекао период на који је изабран и што 

постоје пропусти и неправилности у његовом  раду а које 

су евидентирани 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, а које се односе на закуп 

пословног простора, радно вријеме радника, обрачун 

плата и доприноса и њихова уплата и друго. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против овог рјешења може се 

покренути управни спор код надлежног Окружног суда у 

Источном Сарајеву у року од 30 дана од дана достављања. 

 

Број:01-018-112/11.                                                             

Датум:26.05.2011.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудо 

                                 Церовић Благоје,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 26.05.2011. године, 

донијела је 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ЦКПД 

„ПРОСВЈЕТА“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

СТАНКОВИЋ ОЛИВЕРА, именује се за в.д. 

директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо на период до 

шесдесет дана, односно до окончања процедуре по јавном 

конкурсу за именовања директора ЈУ 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 

26.05.2011.године донијела Рјешење о разрјешењу 

в.д.директора ЈУ  ЦКПД „Просвјета“ Рудо Мршевић 

Ненада. 

Обзиром да постоји потреба за именовање 

новог вршиоца дужности директора ЈУ 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 групе од осам 

одборника извршила именовање Станковић Оливере за 

вршиоца дужности директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ 

Рудо, а накнадно ће бити расписан нови конкурс за 

избор директора ЈУ 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:01-018-113/11.                                                             

Датум:26.05.2011.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 и 2/09) поступајући по 

Обавјештењима Министарства управе и локалне 

самоуправе  бр.10.3-014-43/11 од 01.04.2011. године и 

бр.10.3-014-46/11 од 01.04.2011.године, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. 

године, донијела је 

 

О   Д   Л   У   К   А 

o поништењу Одлуке о поништењу Одлуке о 

расписивању поновног Јавног конкурса за избор и 

именовање директора у ЦПКД „Просвјета“ Рудо 

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

 

Члан 1. 

 

 Поништава се Одлука о поништењу Одлуке о 

расписивању поновног Јавног конкурса за избор и 

именовање директора у ЦПКД „Просвјета“ Рудо 

број:01-022- 

188/10. од 06.12.2010.године која је заведена под бројем: 

01-022-10/11. од 28.01.2011.године. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

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

 

 Скупштина општине Рудо је на 22. редовној 

сједници одржаној 28.01.2011.године усвојила Одлуку о 

поништењу Одлуке о расписивању поновног Јавног 

конкурса за избор и именовање директора у ЦПКД 

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

06.12.2010.године, која је заведена под бројем: 01-022-

10/11. 

 Министарство управе и локалне самоуправе је, на 

захтјев појединих одборника у Скупштини општине Рудо, 

провело поступак административног надзора и 

констатовало да је приликом усвајања дневног реда 

повређен Пословник о раду Скупштине општине Рудо 

тако што су се одборници два пута изјашњавали о 

дневном реду. Министарство управе и локалне 

самоуправе је актoм број:10.3-014-43/11 од 01.04.2011. 

године и број:10.3-014-46/11 од 01.04.2011.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 

све акте усвојене на 22. редовној сједници, између којих и 

наведени акт  поништи.  

 Обзиром да је овај акт усвојен на 22. редовној 

сједници, поступајући по налогу Министарства управе и 

локалне самоуправе Републике Српске, Скупштина 

општине Рудо је донијела одлуку да се наведени акт 

поништи. 

      

  

Број: 01-022-87/11 

Датум: 26.05.2011.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 26.05.2011.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 26.05.2011.године, а на 

приједлог осам 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 се поништава  из разлога 

што расписани поновни јавни конкурс није расписан у 

складу са задњим измјенама и допунама Статута ЈУ 

ЦКПД “Просвјета“ Рудо које се односе на именовање 

директора које су ступиле на снагу прије објављивања 

конкурса обзиром да је прије објављивања овог 

конкурса измјењен Статут ЈУ ЦКПД“Просвјета“ Рудо. 

Овом измјеном Статута промјењени су услови за 

именовање директора па је из тих разлога потребно овај 

конкурс поништити и расписати нови са условима 

предвиђеним важећим Статутом ЦКПД „Просвјета“ 

Рудо. 

Узимајући у обзир напред наведено Скупштина 

општине Рудо 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:01-022-88/11.                                                       

Датум:26.05.2011.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 

26.05.2011.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан  1. 

 

Задужује се Одјељење за привреду и финансије- 

одсјек за рачуноводство да изврши обрачун разлика за 

потпредсједника Скупштине Јовановић Драгана а у 

складу са Одлуком о начину обављања функције 

потпредсједника Скупштине општине и Одлуком о 

висини одборничке накнаде. 

Разлика накнаде исплатиће се из средстава 

суфицита оствареног у 2010.години након доношења 

одлуке о распореду истог. 

Неће се вршити поврат исплаћене накнаде за 

обављање функције потпредсједника Скупштине Рудо 
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Симић Славишу обзиром да је исти и обављао функцију 

потпредсједника Скупштине општине Рудо у протеклом 

периоду. 

Одјељење за привреду и финансије- одсјек за 

рачуноводство ће извршити обрачун разлика  евентуалних 

вишкова или мањка у исплаћеним платама функционера а 

у складу са одлукама које је донијела Скупштина општине 

Рудо. 

  Разлика у износу плата исплатиће се из 

средстава суфицита оствареног у 2010.години након 

доношења одлуке о распореду истог. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-410-116/11. 

Датум: 26.05..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), разматрајући 

Информацију о јавном реду и миру на подручју општине 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 26.05.2011. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о јавном реду и миру на 

подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о јавном реду и миру на 

подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

  

 

Број:01-21-117/11.                                                                

Датум:26.05.2011.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), разматрајући 

Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и 

Љубица“ Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 26.05.2011. године, донијела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о  не усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ Дом 

здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо за 2010. годину  

 

Члан 1. 

 

 Не усваја се Извјештај о пословању ЈЗУ Дом 

здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо за 2010. годину, 

из разлога што је Комисија за ванредни стручни надзор 

именована од стране Министра здравља и социјалне 

заштите установила да је дошло до повреде законских и 

подзаконских аката приликом обрачуна плата и накнада 

у ЈЗУ „ДЗ Др Стојана и Љубица“ Рудо, како је то 

констатовано у допису Министарства здравља и 

социјалне заштите број:11/06-500.1-23/11 од 

20.04.2011.године. 

Овај закључак доставити Министарству 

здравља и социјалне заштите.   

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

  

Број:01-50-118/11.                                                               

Датум:26.05.2011.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        Скупштине општине Рудo 

                                 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), разматрајући План 

учешћа спортиста на 48. МОСИ, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се одлазак спортиста на 48. МОСИ и 

за те намјене се одобрава оквирни износ до 10.000 КМ 

који ће се издвојити са ставке буџетска резерва, а која ће 

се касније у ребалансу прецизније дефинисати. 

 Задужује се Савјет за спорт да уз консултације 

са Установом за управљање спортским објектима 

„Рудоспорт“ Рудо сачине план одласка спортиста на 48. 

МОСИ у коме ће се тачно дефинисати врста спортова у 

којој ће се такмичити представници Рудог, број 

спортиста и комплетни трошкови учешћа на такмичењу 

који не могу бити већи од 10.000 КМ. 
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Члан 2. 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

  

Број:01-66-119/11.                                                                 

Датум:26.05.2011.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),Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 26.05.2011. године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

Налаже се предсједнику Скупштине општине 

Рудо да се обрати дописом Државној граничној служби 

којим ће се тражити информација из ког разлога је 

обустављено заустављање возова на железничкој станици 

Голеш и да их обавјести да ће општина Рудо предузети 

све активности које су у њеној надлежности и у складу са 

могућностима  радити на отклањању техничких 

недостатака око стајалишта, уколико је то узрок обуставе.  

 

Члан 2. 

 

 Горе наведене активности треба провести са 

циљем да се у складу са законским прописима опет 

успостави стајалиште на станици Голеш, јер је то интерес 

већег броја локалног становништва МЗ Штрпци и Бијело 

Брдо.  

 

Члан 3. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

  

Број:01-013-120/11.                                                           

Датум:26.05.2011.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудo 

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

поступку („Службени гласник Републике Српске“ број: 

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

Рудо, д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о исправци техничке грешке у Одлуци о давању у 

закуп пословног простора број: 01-022-109/11. од 

26.05.2011. године 

1. У Одлуци о давању у закуп пословног простора број: 

01-022-109/11 од 26.05.2011. године у  члану 2. рјеч 

„закуподавца“ треба да стоји „закупопримаца“. 

 

2.Овај закључак ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-013-644/11. 

Датум: 03.06.2011.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                       Скупштине општине Рудо 

                               Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

01- Одлука o поништењу Одлуке о усвајању буџета  

општине Рудо за 2011.годину; 

02- Одлука o поништењу Одлуке о извршењу буџета  

општине Рудо за 2011.годину; 

03- Одлука o поништењу Одлуке о усвајању Програма 

коришћења средстава уплаћених по основу Закона о 

накнадама за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2011. годину; 

04- Одлука о усвајању буџета општине Рудо за 

2011.годину; 

05-Одлука о извршењу буџета општине Рудо за 2011. 

годину; 

06-Одлука о усвајању Програма коришћења средстава 

уплаћених по основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије за 2011. године; 

07-Одлука о поништењу Одлуке о измјени и допуни 

Одлуке о исплатама накнада члановима радних тијела 

Скупштине општине Рудо; 

08-Одлука о измјени допуни Одлуке о исплатама нанаде 

члановима радних тијела Скупштине општине Рудо; 

09-Одлука о поништењу Одлуке о поништењу Одлуке о 

платама функционера локалне самоуправе Рудо; 

10-Одлука о платама функциоенра локалне самоуправе 

Рудо; 

11-Одлука о поништењу Програма рада Скупштине 

општине Рудо за 2011. годину; 

12-Програм рада Скупштине општине Рудо за 2011. 

годину; 

13-Одлука о давању у закуп пословног простора на 

одређено вријеме; 

14-Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом; 

15-Одлука о одобравању средстава за уплату оснивачког 

улога за ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо; 

16-Одлука о поништењу Одлуке о именовању 

предсједника Скупштине општине Рудо; 

17-Одлука о поништењу Одлуке о опозиву са функције 

предсједника Скупштине општине Рудо; 

18-Одлука о поништењу Одлуке о именовању 

потпредсједника Скупштине општине Рудо; 

19-Одлука о поништењу Одлуке о опозиву са функције 

потпредсједника Скупштине општине Рудо; 

20-Одлука о поништењу Одлуке о поништењу Одлуке о 

опозиву замјеника начелника општине Рудо број: 01-022-

243/10. од 30.12.2010.године; 

21-Одлука о именовању Замјеника начелника општине 

Рудо; 

22-Одлука о поништењу Одлуке о разрјешењу чланова 

Комисије за избор и именовање; 

23-Одлука о поништењу Одлуке о именовању чланова 

Комисије за избор и именовање; 

24-Одлука о поништењу Одлуке о разрјешењу чланова 

сталних и повремених радних тијела Скупштине општине 

Рудо; 

25-Одлука о разрјешењу чланова Комисије за избор и 

именовање; 

26-Одлука о именовању чланова Комисије за избор и 

именовање; 

27-Одлука о разрјешењу чланова сталних и повремених 

радних тијела Скупштине општине Рудо; 

28-Одлука о именовању чланова сталних радних тијела 

Скупштине општине Рудо; 

29-Одлука о именовању чланова повремених радних 

тијела Скупштине општине Рудо; 

30-Одлука о поништењу Одлуке о расписивању јавног 

конкурса за чланове Управног одбора ЈЗУ ДЗ „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо; 

31-Одлука о расписивању јавног конкурса за чланове 

Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и 

ЉубицаЉ Рудо; 

32-Одлука о поништењу Одлуке о поништењу рјешења 

о разрјешењу в.д. директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ 

Рудо број:01-018-120/10. од 04.11.2010.године; 

33-Одлука о поништењу Одлуке о поништењу Рјешења 

о именовању в.д.директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ 

Рудо број: 01-018-132/10. од 04.11.2010.године: 

34-Одлука о извршењу правоснажне пресуде Окружног 

суда у Источном Сарајеву, број:14 О У 001008 10 У; 

35-Одлука о поништењу Одлуке о измјени и допуни 

Одлуке о оснивању ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо; 

36-Одлука о поништењу Одлуке о поништењу Одлуке о 

разрјешењу члана Управног одбора ЈП Информативни 

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

37-Одлука о поништењу Одлуке о разрјешењу члана 

Управног одбора ЈП Информативни центар Рудо; 

38-Рјешење о поништењу Рјешења о укидању Рјешења о 

разрјешењу в.д. директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо; 

39-Рјешење о поништењу Рјешења о укидању Рјешења о 

именовању в.д. директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо; 

40-Рјешење о укидању Рјешења о разрјешењу вршиоца 

дужности директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо; 

41-Рјешење о укидању Рјешења о именовању ВД 

директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо; 

42-Рјешење о поништењу Рјешења о именовању в.д. 

директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо; 

43-Рјешење о поништењу Рјешења о разрјешењу в.д. 

директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо; 

44-Рјешење о разрјешењу ВД директора ЈУ ЦПКД 

„Просвјета“ Рудо; 

45-Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо; 

46-Одлука о поништењу Одлуке о поништењу Одлуке о 

расписивању поновног Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЦПКД „Просвјета“ Рудо број: 01-

022-188/10. од 06.12.2010.године; 

47-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; 

48-Закључак о образучну разлика накнаде; 

49-Закључак о усвајању Информације о јавном реду и 

миру на подручју општине Рудо; 

50-Закључак о не усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ 

Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо за 

2010.годину; 

51-Закључак о одобравању спортиста на 48. МОСИ; 

52-Закључак  за проблематику железничке станице 

Голеш; 

53-Закључак о исправци техничке грешке. 

 

 


