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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVI Рудо, 23.новембар 2012.године Број   9 

 
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 
01................................................................................................    
           

 На основу члана 33., 34. и 43. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 8/05, 9/08, 

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

сједници одржаној дана 15.11.2012. године, д о н о с и  

 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању радног предсједништва конститутивне 

сједнице Скупштине општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

У радно предсједништво конститутивне сједнице 

Скупштине општине Рудо  именују се слиједећи 

одборници:  

1. Милинковић Добрисав, предсједавајући 

2. Драгутиновић Драгиша, замјеник  

3. Павловић Драган, замјеник 

 

Члан 2. 

 

Задатак радног предсједништва је обави 

консултације са представницима политичких странака 

чији су одборници изабрани у Скупштину општине и 

предложи број и састав Комисије за верификацију 

мандата одборника, Комисије за избор и именовања и 

Изборне комисије и да води сједницу до избора 

предсједника Скупштине.   

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

 

Број: 01-022-115/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

                 ПРЕДХОДНОГ САЗИВА 

                      Скупштине општине Рудо  

                                           Добрисав Милинковић,дипл.ецц. 
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На основу члана 33., 34. и 43. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 8/05, 9/08, 

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

сједници одржаној дана 15.11.2012. године, д о н о с и  

 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању Верификационе комисије 

 

 

Члан 1. 

 

У Верификациону комисију именују се слиједећи 

одборници:  

 

1. Јовановић Драган, предсједник 

2. Чемерчић Новица, члан   

3. Марић Миланко, члан   

 

 

Члан 2. 

 

Задатак Верификационе комисије је да прегледа 

Извјештај Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине о овјери мандата одборника који су добили 

одборнички мандат, изврши увид цертификате издате 

одборницима од стране Централне изборне комисије и 

изјаве о прихватању мандата и да поднесе извјештај 

Скупштини са приједлогом за верификацију мандата.  

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

 

Број: 01-022-116/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                      Скупштине општине Рудо  

                                           Добрисав Милинковић,дипл.ецц. 
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03............................................................................................... 

 На основу члана 34.и 43 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 конститутивној сједници 

одржаној дана 15.11.2012.године, 

 д о н и ј е л а     ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор и именовање 

 

 

Члан 1. 

 

У Комисију за избор и именовања Скупштине 

општине Рудо именују се следећи одборници: 

1. Топаловић Милун, предсједник 

2. Арсић Илија, потпредсједник 

3. Чемерчић Новица, члан 

4. Симић Славиша, члан 

5. Ћувиза Горан, члан 

 

Члан 2. 

 

Комисија за избор и именовање обавља послове 

предвиђене Пословником, а то је: 

- предлаже избор и именовање, односно 

разрјешење функционера и других лица које 

бира, односно именује Скупштина, ако 

законом, Статутом, одлуком Скупштине или 

овим Пословником није другачије 

регулисано, 

- сарадјује са одговарајућим тијелима других 

органа и организација у општини, прибавља 

њихова мишљења и утврдјује приједлоге за 

избор, именовање и разрјешења из 

надлежности Скупштине, 

- предлаже одлуку о накнадама за извршене 

послове одборницима и спољним члановима 

који су чланови комисија и других радних 

тијела, 

- утврдјује приједлог за састав радних тијела 

Скупштине, 

- обавља и друге послове одредјене законом, 

општим актима Скупштине и овим 

Пословником. 

 

Члан  3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број: 01-022-117/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                      Скупштине општине Рудо  

                                           Добрисав Милинковић,дипл.ецц. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

04................................................................................................    
   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 конститутивној сједници 

одржаној дана 15.11.2012.године,  

д о н и ј е л а   ј е  

 

О   Д     Л     У    К     У 

o престанку функције предсједника Скупштине 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВУ из Рудог престаје 

функција предсједника Скупштине општине Рудо због 

истека мандата на који је биран, закључно са даном 

06.11.2012.године. 

Права по престанку функције именовани 

остварује у складу са Законом о статусу функционера 

локалне самоуправе(„Службени гласник Републике 

Српске“ бр.96/05). 

  

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 

 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-023-

75/09 од 11.05.2009.године  Милинковић Добрисав је 

именован на функцију предсједника Скупштине општине 

Рудо. 

 Чланом 36.Статута општине Рудо ( „Службени 

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

2/09 и 1/11) предвиђено је да се предсједник Скупштине 

бира из реда одборника на временски период трајања 

мандата Скупштине.  

 Чланом 1.3.а Изборног закона БиХ прописано је 

да мандат члановима представничких органа изабраних на 

редовни изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у „Службеном гласнику 

БиХ“. Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и функција 

предсједника Скупштине у предходном сазиву. 

 Обзиром да су резултати избора објављени у 

„Службеном гласнику БиХ“ број:88/12 од 

06.11.2012.године, то са истим даном почиње мандат 

новоизабраним одборницима односно престаје мандат 

одборницима старог сазива Скупштине општине Рудо. 

 Предсједник Скупштине општине  у складу са 

чланом 38. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 118/05) има 

статус функционера. 

Чланом 28.и 30. Закона о статусу функционера 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.96/05) предвиђено је да функционер по 

престанку функције има право на плату у трајању од шест 
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мјесеци, у висини   коју је имао у вријеме престанка 

функције (рјешење о остваривању овог права доноси 

Комисија за избор и именовања Скупштине општине Рудо 

по захтјеву функционера коме је престао мандат) или 

право да се врати на посао код ранијег послодавца, на 

послове који одговарају нивоу његове стручне спреме у 

складу са законом (остварује се подношењем захтјева 

ранијем послодавцу). 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема овог рјешења. 

 

Број: 01-022-118/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                      Скупштине општине Рудо  

                                           Добрисав Милинковић,дипл.ецц. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

05................................................................................................  
  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 конститутивној сједници 

одржаној дана 15.11.2012.године,  

д о н и ј е л а   ј е  

 

О    Д     Л     У    К     У 

o престанку функције потпредсједника Скупштине 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

СИМИЋ СЛАВИШИ из Рудог престаје функција 

потпредсједника Скупштине општине Рудо због истека 

мандата на који је биран, закључно са даном 

06.11.2012.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 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-

129/11 од 27.06.2011.године  Симић Славиша је именован 

на функцију потпредсједника Скупштине општине Рудо 

на вријеме трајања мандата Скупштине. 

 Чланом 36.Статута општине Рудо ( „Службени 

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

2/09 и 1/11) предвиђено је да се потпредсједник 

Скупштине бира из реда одборника на временски период 

трајања мандата Скупштине.  

 Чланом 1.3.а Изборног закона БиХ прописано је 

да мандат члановима представничких органа изабраних на 

редовни изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у „Службеном гласнику 

БиХ“. Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и функција 

потпредсједника Скупштине у предходном сазиву. 

 Обзиром да су резултати избора објављени у 

„Службеном гласнику БиХ“ број:88/12 од 

06.11.2012.године, то са истим даном почиње мандат 

новоизабраним одборницима односно престаје мандат 

одборницима старог сазива Скупштине општине Рудо. 

Потпредсједник Скупштине општине  у складу са 

чланом 38. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 118/05) има 

статус функционера.   

У складу са чланом 31а. Статута општине Рудо( 

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

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

Скупштине своју функцију обавља волонтерски и има 

право на накнаду у складу са посебном одлуком 

Скупштине општине Рудо из чега произилази да нема 

право на накнаду по престанку функције у смислу члана 

28.став 1. Закона о статусу функционера локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.96/05). 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се 

изјавити жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема овог рјешења. 

 

Број: 01-022-119/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                      Скупштине општине Рудо  

                                           Добрисав Милинковић,дипл.ецц. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

06................................................................................................ 

 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 конститутивној сједници 

одржаној дана 15.11.2012.године,  д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О    Д     Л     У    К     У 

o престанку функције замјеника начелника општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 

ЋИРОВИЋ ВИТОМИРУ из Рудог престаје 

функција замјеника начелника општине Рудо због истека 

мандата на који је биран, закључно са даном 

06.11.2012.године. 

Права по престанку функције именовани 

остварује у складу са Законом о статусу функционера 

локалне самоуправе(„Службени гласник Републике 

Српске“ бр.96/05). 

 

Члан  2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

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

 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-

111/11 од 26.05.2011.године  Ћировић Витомир је 

именован на функцију замјеника начелника општине 

Рудо. 

 Чланом 41. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 

118/05) предвиђено је да мандат замјеника начелника 

траје до краја мандата Начелника општине, односно 

Скупштине општине.  

 Обзиром да је мандат начелника општине због 

оставке престао раније то замјенику начелника у 

конкретном случају престаје истеком мандата Скупштине 

општине. 

 Чланом 1.3.а Изборног закона БиХ прописано је 

да мандат члановима представничких органа изабраних на 

редовни изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у „Службеном гласнику 

БиХ“. Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и функција 

замјеника начелника у предходном сазиву. 

 Обзиром да су резултати избора објављени у 

„Службеном гласнику БиХ“ број:88/12 од 

06.11.2012.године, то са истим даном почиње мандат 

новоизабраним одборницима односно престаје мандат 

замјенику начелника општине Рудо. 

 Замјеник начелника општине Рудо  у складу са 

чланом 38. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 118/05) има 

статус функционера. 

Чланом 28.и 30. Закона о статусу функционера 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.96/05) предвиђено је да функционер по 

престанку функције има право на плату у трајању од шест 

мјесеци, у висини   коју је имао у вријеме престанка 

функције (рјешење о остваривању овог права доноси 

Комисија за избор и именовања Скупштине општине Рудо 

по захтјеву функционера коме је престао мандат) или 

право да се врати на посао код ранијег послодавца, на 

послове који одговарају нивоу његове стручне спреме у 

складу са законом (остварује се подношењем захтјева 

ранијем послодавцу). 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема овог рјешења. 

 

 

Број: 01-022-120/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                      Скупштине општине Рудо  

                                           Добрисав Милинковић,дипл.ецц. 

                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

07................................................................................................ 

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 конститутивној сједници 

одржаној дана 15.11.2012.године,  д о н и ј е л а   ј е  

 

О     Д     Л     У    К     У 

o престанку дужности начелнику Одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности 

 

Члан 1. 

 

СТИКИЋ ДРАГАНУ  престаје дужности 

начелника одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности због истека мандата на који је биран, 

закључно са даном 06.11.2012.године. 

Права по престанку дужности именовани 

остварује у складу са Законом о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 

118/05). 

  

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 

 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-023-

156/09 од 30.06.2009.године  Стикић Драган је именован 

на дужност начелника Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности општине Рудо. 

 Чланом 35. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 

118/05) и чланом 56.Статута општине Рудо ( „Службени 

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

2/09 и 1/11) предвиђено је да се начелник одјељења бира 

на временски период трајања мандата Скупштине.

  

 Чланом 1.3.а Изборног закона БиХ прописано је 

да мандат члановима представничких органа изабраних на 

редовни изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у „Службеном гласнику 

БиХ“. Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и дужност 

начелника одјељења у предходном сазиву. 

 Обзиром да су резултати избора објављени у 

„Службеном гласнику БиХ“ број:88/12 од 

06.11.2012.године, то са истим даном почиње мандат 

новоизабраним одборницима односно престаје мандат 

одборницима старог сазива Скупштине општине Рудо. 

 Начелник одјељења у складу са чланом 111. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 118/05) има статус 

службеника и своја даља права остварује у складу са 

наведеним законом. 
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ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема овог рјешења. 

 

Број: 01-022-121/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                      Скупштине општине Рудо  

                                           Добрисав Милинковић,дипл.ецц 

08................................................................................................ 

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 конститутивној сједници 

одржаној дана 15.11.2012.године,  д о н и ј е л а   ј е  

 

О     Д     Л     У    К     У 

o престанку дужности секретара Скупштине општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

 

ЂУРОВИЋ ЗОРАНУ престаје дужности 

секретара Скупштине општине Рудо због истека мандата 

на који је биран, закључно са даном 06.11.2012.године. 

Права по престанку дужности именовани 

остварује у складу са Законом о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 

118/05). 

  

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 

 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-023-

157/09 од 30.06.2009.године  Ђуровић Зоран је именован 

на дужност секретара Скупштине општине Рудо. 

 Чланом 34. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 

118/05) и чланом 41.Статута општине Рудо ( „Службени 

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

2/09 и 1/11) предвиђено је да се секретар Скупштине бира 

на временски период трајања мандата Скупштине.

  

 Чланом 1.3.а Изборног закона БиХ прописано је 

да мандат члановима представничких органа изабраних на 

редовни изборима траје четири године и тече од дана 

објављивања резултата избора у „Службеном гласнику 

БиХ“. Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и дужност 

секретара Скупштине у предходном сазиву. 

 Обзиром да су резултати избора објављени у 

„Службеном гласнику БиХ“ број:88/12 од 

06.11.2012.године, то са истим даном почиње мандат 

новоизабраним одборницима односно престаје мандат 

одборницима старог сазива Скупштине општине Рудо. 

 Секретар Скупштине у складу са чланом 111. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и 118/05) има статус 

службеника и своја даља права остварује у складу са 

наведеним законом. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема овог рјешења. 

 

Број: 01-022-122/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                      Скупштине општине Рудо  

                                           Добрисав Милинковић,дипл.ецц 

 

09................................................................................................ 

 На основу члана 34. и  39. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст 9/08, 2/09 и 1/11 ) а у складу са  чланом 

20, и 107.  Пословника Скупштине општине Рудо ( 

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

текст), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 15.11.2012. године  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању предсједника Скупштине општине Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОР се именује на  функцију 

предсједника Скупштине општине Рудо на период 

трајања мандата Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-123/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                      Скупштине општине Рудо  

                                           Добрисав Милинковић,дипл.ецц 

 

10................................................................................................ 

 На основу члана 34. и  39. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст 9/08, 2/09 и 1/11 ) а у складу са  чланом 

20, и 107.  Пословника Скупштине општине Рудо ( 

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

текст), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 15.11.2012. године  донијела је 

  

 

О Д Л У К У 

о именовању потпредсједника Скупштине општине 

Рудо 
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Члан 1. 

 

ДРАГУТИНОВИЋ ДРАГИША, дипломирани 

инжењер шумарства се именује на  функцију 

потпредсједника Скупштине општине Рудо на период 

трајања мандата Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-124/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

                      Скупштине општине Рудо  

                                                        Велибор Ћировић 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

11................................................................................................  
На основу члана 34. и  52. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст 9/08, 2/09 и 1/11 ) а у складу са  чланом 

107.  Пословника Скупштине општине Рудо ( „Службени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

15.11.2012. године  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању замјеника начелника општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

ВИДАКОВИЋ МИТАР се именује на  функцију 

замјеника начелника општине Рудо на период трајања 

мандата Начелника општине, односно Скупштине 

општине Рудо. 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-126/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

                      Скупштине општине Рудо  

                                                        Велибор Ћировић 

  

12................................................................................................  
На основу члана 34. и  41. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст 9/08, 2/09 и 1/11 ) а у складу са  чланом 

107.  Пословника Скупштине општине Рудо ( „Службени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

15.11.2012. године  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

ЂУРОВИЋ ЗОРАН, дипломирани правник 

именује се за вршиоца дужности секретара Скупштине 

општине Рудо, на период до два мјесеца, односно до 

окончања поступка по конкурсу за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-125/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

                      Скупштине општине Рудо  

                                                        Велибор Ћировић 

 

13................................................................................................  
 На основу члана 34. и  56. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст 9/08, 2/09 и 1/11 ) а у складу са  чланом 

107.  Пословника Скупштине општине Рудо ( „Службени 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

15.11.2012. године  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу и 

 друштвене дјелатности  

 

Члан 1. 

 

СТИКИЋ ДРАГАН, дипломирани економиста 

именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу и друштвене дјелатности општинске 

административне службе Рудо, на период до два мјесеца 

односно до окончања поступка по конкурсу за избор и 

именовање начелника Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-127/12.                     

Датум: 15.11.2012.   ПРЕДСЈЕДНИК 

                      Скупштине општине Рудо  

                                                        Велибор Ћировић 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14................................................................................................  
 На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), након разматрања 

Извјештаја верификационе комисије, Скупштина општине 

Рудо на конститутивној сједници одржаној дана 

15.11.2012. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Верификационе комисије 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај Верификационе комисије и 

констатује да су испуњени услови да се одржи 

конститутивна сједница Скупштине општине Рудо. 
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Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења  а 

објавиће се у „Службеном     

гласнику општине Рудо“. 

Број: 01-013-128/12.                     

Датум: 15.11.2012.     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ         

             РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                Скупштине општине Рудо  

                                     Добрисав Милинковић,дипл.ецц 

 

 

                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО 
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 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 49. Статута општине Рудо („Службени 

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

2/09 и 1/11) Начелник општине, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

развојној агенцији Рудо, за мјесец новембар 2012. године 

(организациони код 0 080 910), у износу од 200,00 КМ, са 

конта 412751 – Расходи за адвокатске услуге (200,00 КМ), 

на конто 412959 – Расходи по судским рјешењима (100,00 

КМ) и на конто 412614 – Расходи по основу превоза 

личним возилом (100,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-40-1245/12 

Датум:06.11.2012.год.. 

   ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

                  Витомир Ћировић 

  

 

 

02................................................................................................  
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 49. Статута општине Рудо („Службени гласник 

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

1/11) Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се реалокација средстава Центру за 

социјални рад Рудо, за мјесец новембар 2012. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 100,00 КМ, са 

конта 412937 – Расходи за бруто накнаде по уговору о 

дјелу, на конто 412762 – Расходи за услуге вјештачења 

(100,00 КМ). 

Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-40-1247/12 

Датум:06.11.2012.год.. 

   ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

                  Витомир Ћировић 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

03................................................................................................ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 49. Статута општине Рудо („Службени гласник 

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

1/11) Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се реалокација средстава Скупштини 

општине Рудо, за мјесец новембар 2012. године 

(организациони код 0 080 110), у износу од 1.358,00 КМ, 

са конта 412922 – Котизације (900,00 КМ), на конто 

412939 – Расходи за бруто накнаде Бирачких одбора 

(273,00 КМ) и на конто 412938 – Расходи за бруто накнаде 

за привремене и повремене послове (627,00 КМ), са конта 

412112 - Закуп за потребе Изборне комисије (173,00 КМ) 

на конто 412938 – Расходи за бруто накнаде за 

привремене и повремене послове (173,00 КМ) и са конта 

412249 – Трошкови превоза (285,00 КМ) на конто 412938 

– Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене 

послове (285,00 КМ). 
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Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

 Број:02-40-1244/12 

Датум:06.11.2012.год.. 

   ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

                  Витомир Ћировић 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

04................................................................................................  
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 49. Статута општине Рудо („Службени 

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

2/09 и 1/11) Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ 

Територијалној ватрогасној јединици Рудо, за мјесец 

новембар 2012. године (организациони код 0 080 600), у 

износу од 2.144,00 КМ, са конта 411111 – Расходи за 

бруто плате, на конто 412938 – Расходи за бруто накнаде 

за привремене и повремене послове (2.144,00 КМ). 

 

Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-40-1246/12 

Датум:06.11.2012.год.. 

   ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

                  Витомир Ћировић 
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САДРЖАЈ: 

 

 АКТА СКУПШТИНЕ 

 

 

1. Одлука о именовању радног предсј.конститутив,сједнице СО-е Рудо      9/1 

2. Одлука о именовању верификационе комисије        9/1 

3. Одлука о именовању чланова Комисије за избор и именовање       9/2 

4. Одлука о престанку функције предсједника СО-е Рудо        9/3 

5. Одлука о престанку функције потпредсједника СО-е Рудо       9/3 

6. Одлука престанку функције замјеника начелника општине Рудо      9/3 

7. Одлука о престанку дужности Начелнику одјељења за општу управу и др.дјелатности    9/4 

8. Одлука о престанку дужности секретара СО-е Рудо        9/5 

9. Одлука о именовању предсјердника СО-е Рудо        9/5 

10. Одлука о именовању потпредсјердника СО-е Рудо        9/5 

11. Одлука о именовању замјеника начелника општине Рудо       9/6 

12. Одлука о именовању ВД секретара СО-е Рудо         9/6 

13. Одлука о именовању ВД Начелника одјељења за општу управу и др.дјелатности    9/6 

14. Закључак о усвајању извјештаја верификационе комисије       9/6 

 

 

 

 

AKTA NAЧELNIKA 

 

1. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника ( ЈУ Општинска развојан агенција Рудо)   9/7 

2. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (ЈУ Центар за социјални рад Рудо)   9/7 

3. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (Скупштина општине Рудо)    9/7 

4. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо)  9/7 

 

 

 


