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

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.3/05), Начелник општине, д о 

н о с и  

 

О Д Л У К У 

о начину функционисања Центра за пружање 

услуга грађанима у оквиру општинске 

Административне службе Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се улога и начин 

функционисања Центра за услуге грађанима ( у 

даљем тексту: Центар), радно вријеме Центра и 

међусобна сарадња Центра и позадинских 

канцеларија. 

 

Члан 2. 

 

 Центар се успоставља у оквиру Одјељења 

за општу управу и друштвене дјелатности, с 

циљем ефикаснијег пружања услуга грађанима 

као и растерећење позадинских канцеларија. 

 

Члан 3. 

 

 Центар функционише путем слиједећих 

шалтера: 

 -инфо-пулт 

 -шалтер за пријем поднесака 

 -шалтер за овјеру потписа, преписа и 

             рукописа и издавање радних књижица 

 -шалтер матичне службе 

 -шалтер пореске управе 

 -шалтер банке 

 

 Сви шалтери морају бити видно 

обиљежени. 

Члан 4. 

 

 Радом Центра руководи и одговара за 

његов рад руководилац Центра . 

 Координацију између Центра и 

начелника општине,  одјељења општинске 

Административне службе и   Стручне службе 

Скупштине општине врши руководилац Центра. 

Руководилац Центра   брине о потребама 

запослених службеника у Центру . 

 

Члан 5. 

 

 Радно вријеме Центра односно пријем 

странака у Центру врши се у времену од 7,00 – 

15,00, осим петка, када се пријем странака врши 

у времену од 7,00 – 14,00 часова.  

 Радно вријеме шалтера банке у Центру је 

од 07,15 – 14,00 часова. 

 

Члан 6. 

 

 Ни један шалтер, у току радног времена, 

не смије бити празан ни у једном моменту.   

 У случају одсутности радника, мора се 

обезбједити адекватна замјена тако да шалтери 

функционишу без проблема, о чему се брине 

руководилац Центра. 

 

Члан 7. 

 

 Службеници запослени у Центру, дневну 

паузу у трајању од 30 минута, користе на смјену 

у времену од 9,30 – 10,00 часова. 

 За распоред кориштења пауза одговоран 

је руководилац Центра. 

 

Члан 8. 
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 Све неопходне информације грађани 

могу добити у Центру, без посјета позадинским 

канцеларијама. 

 У случају да службеник на шалтеру не 

може пружити тражену информацију ни након 

консултација са руководиоцем Центра, 

руководилац Центра позваће одговорног 

службеника у позадинским канцеларијама. 

Уколико се на овај начин не може обезбједити 

права информација запослени у Центру позваће 

одговорног службеника да дође у Центар и 

пружи информацију грађанима.  

 У случају да је неопходно укључити и 

Начелника општине у рјешавању предметног 

случаја, комуникацију са Начелником општине 

остварује руководилац Центра.  

 

Члан 9. 

 

 Пролаз грађана у позадинске канцеларије 

може се дозволити само у изузетним 

случајевима ( у случају заказаних састанака) о 

чему се мора сачинити записник и водити 

дневна књига састанака. 

 Ову књигу води портир. 

 

Члан 10. 

 

 Начелници одјељења, Стручна служба 

Скупштине општине и начелника и службеници 

у позадинским канцеларијама, дужни су 

сарађивати са Центром у погледу редовног 

достављања информација и ажурирања водича, 

захтјева и уређивања WЕБ странице општине. 

 

Члан 11. 

 

 Запослени у Центру дужни су у 

потпуности поштовати Упутство о 

професионалном  понашању  и најљубазније 

примити и информисати сваког грађанина. 

 

Члан 12. 

 

 Запослени у Центру дужни су носити 

акредитације, са именом и презименом и 

називом радног мјеста. 

 Руководилац Центра и службеник на 

инфо пулту, поред акредитације дужни су 

посједовати и визит карте. 

 

 

Члан 13. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо а примјењиваће се са даном 

отварања Центра. 

 

Број:02-052-1004/06. 

Датум:17.11.06.год.  

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                         Милко Чолаковић,дипл.прав.,с.р. 
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На основу члана 34. и 79. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана 30.11. 2006. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 

2007. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Нацрт Буџета општине Рудо за 

2007.годину ставља се на јавну расправу.  

 

Члан 2. 

 

 За праћење јавне расправе образује се 

Радна група у саставу: 

 

 1.ВЕРА ФУРТУЛА, предсједник 

 2.СНЕЖАНА БОШЊАКОВИЋ, члан 

 3.БОГДАН РАЂЕН, члан. 

 

Члан 3. 

 

 Задатак Радне групе из претходног члана 

је да: 

 1.Нацрт Буџета општине за 2007. годину 

учини доступним јавности; 

 2.Прати јавну расправу и даје 

информације о приједлозима изнесеним на 

јавној расправи; 

 3.Прикупи и среди примједбе, мишљења 

и приједлоге у току јавне расправе; 
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 4.Припреми извјештај о резултатима 

јавне расправе. 

 

Члан 4. 

 

 Јавна расправа о Нацрту Буџета трајаће 

од 01.12. – 15.12.2006.године. 

 Јавна расправа спроводиће се путем 

организовања јавних требина по мјесним 

заједницама. 

 

Члан 5. 

 

 Извјештај о спроведеној јавној расправи 

Радна група је дужна доставити  Начелнику 

општине и Скупштини општине. 

 

Члан 6. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-03-112/06.                                                                

Датум:30.11.06.год.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо  

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

самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“,бр.101/04 и  42/05), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана 30.11. 

2006.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 

ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Центру за социјални рад Рудо додјељују 

се на трајно кориштење пословне просторије у 

улици „Вожда Карађорђа Петровића“ у згради 

П+4, број 38 и то три канцеларије укупне 

површине 53,34 м2. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-113/06.                                                            

Датум:30.11.2006.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 110. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на својој сједници одржаној дана 

30.11.2006.године, донијела  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

 

 

 

Члан 1. 

 

 У члану 1. рјешења о именовању 

Комисије за избор број: 01-03-331/05. од 

29.12.2005.године, врше се слиједеће измјене и 

то: 

 -умјесто члана Пјевчевић Славенке 

именује се Брадоњић Зденка. 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-122/06                                                              

Датум:30.11.06.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                   Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана 

30.11.2006.године, донијела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О РАЗМАТРАЊУ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ 

НАКНАДЕ ЗА ЊЕГИ И ПОМОЋ ДРУГОГ 

ЛИЦА 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Одлука о висини накнаде за његу и 

помоћ другог лица ће се размотрити након 

одржане јавне расправе о Нацрту Буџета 

општине Рудо за 2007. годину.  

 

 

 

 

 

Члан 2. 
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 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-121/06.                                                                     

Датум:30.11.06.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана 

30.11.2006.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О РАЗМАТРАЊУ ОДЛУКЕ О 

ПРОШИРЕНОЈ СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

У ОПШТИНИ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Одлука о проширеној социјалној заштити 

у општини Рудо размотриће се након одржане 

јавне расправе о Нацрту Буџета општине Рудо за 

2007. годину.  

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-120/06.                                                                     

Датум:30.11.2006.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо      

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана 

30.11.2006.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ИМОВИНСКИХ 

ЗАКОНА 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о 

имплементацији имовинских закона на подручју 

општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-03-119/06.                                                                     

Датум:30.11.2006.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

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

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана 30.11.2006. 

године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

У ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И 

ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о стању у области 

телекомуникације и поштанског саобраћаја, с 

тим да Радна јединица Телеком Скупштини 

општине Рудо достави прецизне рокове 

стављања у функцију базне станице мобилне 

телефоније на Бијелом Брду и Стрмици и 

дигиталне централе у Миочу. 
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Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а накнадо ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-03-118/06.                                                                  

Датум:30.11.2006.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                      Скупштине општине Рудо  

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

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05), члана 16. Одлуке о оснивању 

Установе за управљање спортским објектима 

„Рудоспорт“ Рудо, члана 110. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

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

Рудо на сједници одржаној дана  30.11. 2006. 

године, донијела је  

 

Р   Ј   Е   Ш   Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА 

„РУДОСПОРТ“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 За вршиоца дужности директора 

Устнанове за управљање спортским објектима 

„Рудоспорт“ Рудо именује се ВЛАДИМИР 

БРАДОЊИЋ професор физичке културе. 

 

Члан 2. 

 

 Вршилац дужности директора има сва 

права и обавезе директора без ограничења 

овлаштења. 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Вршилац дужности директора ове 

послове ће обављати до именовања директора у 

складу са важећим прописима. 

 

Члан 4. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-114/06.                                                             

Датум:30.11.2006.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

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

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“бр,3/05), члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06) и Смјерница за 

утврдјивање престанка мандата изабраних 

чланова органа власти („Службени гласник 

БиХ“,бр.11/03), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 30.11.2006.године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

Члан 1. 

 

 Констатује се да је господину Владимиру 

Брадоњићу дана 30.11.2006. године престао 

мандат одборника у Скупштини општине Рудо, 

због подношења оставке.  

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадо ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо.  

 

Број:01-023-111/06.                                                            

Датум:30.11.2006.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р. 

                                                                                           

                                            

 

 

С А Д Р Ж А Ј : 

 

01- Одлука о начину функционисања Центра 

за пружање услуга грађанима у оквиру 

општинске Административне службе 

Рудо; 
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02- Закључак о стављању на јавну расправу 

Нацрет буџета општине Рудо за 

2007.годину; 

03- Одлука о додјели пословних просторија 

Центру за социјални рад Рудо; 

04- Рјешење о измјени рјешења о именовању 

Комисије за избор; 

05- Закључак о разматрању одлуке о висини 

накнаде за његу и помоћ другог лица; 

06- Закључак о разматрању Одлуке о 

проширеној социјалној заштити у 

општини Рудо; 

07- Закључак о усвајању Информације о 

имплементацији имовинских закона; 

08- Закључак о усвајању Информације о 

стањуу области телекомуникација и 

поштанског саобраћаја; 

09- Рјешење о именовању вршиоца 

дужности директора Установе за 

управљање спортским објектима 

„Рудоспорт“ Рудо; 

10- Одлука о престанку мандата одборника. 


