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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVII Рудо, 13. новембар 2013. године Број 15 

 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   

1................................................................................................    
На основу члана 31. тачка ђ. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске број 121/12) члана 30. 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.5/13-пречишћен текст), Скупштина општине 

Рудо, разматрајући  Нацрт ребаланса општине Рудо за 

2013.годину, на сједници одржаној дана 12.11.2013. 

године, донијела је 

  

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2013. ГОДИНУ 

  

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Нацрт ребаланса буџета општине Рудо 

за 2013. годину. 

 Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета 

општине Рудо за 2013. годину са аналитичким прегледом 

планираних прихода и расхода према организационој и 

економској квалификацији. 

 

 

Члан  2. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-113/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

2................................................................................................    
На основу члана 34. и 43. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13-

пречишћени текст), a у складу са чланом 34. и 115. 

Пословника Скупштине општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 3/13)  Скупштина општине 

Рудо на  сједници одржаној дана 12.11.2013. године, 

 д о н и ј е л а   ј е  

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова Форума за 

безбједност општине Рудо 

 

   

Члан 1. 

 

У Одлуци о именовању чланова Форума за 

безбједност  општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“  број: 11/12 и 7/13)  у члану 1.став 1. тачки 6. име 

„Радић Јелисавка“ замјењује се именом „Бошковић 

Славка“. 

  

Члан  2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-114/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

3................................................................................................    
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

12.11.2013. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о повлачењу дијела средстава из Револвинг фонда 

 

 

Члан 1. 

 

 Повлачи се дио средстава из Револвинг фонда 

општине Рудо који се води код Бобар банке а.д.  

Бијељина у износу од 20.000,00 КМ. 

 Средства из предходног става Бобар банка ће 

пребацити на рачун буџета општине Рудо одмах након 

ступања на снагу ове одлуке, а о даљем располагању 

ових средстава одлучује Скупштина општине Рудо 

својим одлукама у складу са важећим прописима који 

уређују ову област. 

 Осталим расположивим средствима у Револвинг 

фонду код Бобар банке а.д. Бјељина наставиће се 

кредитно подстицање економског развоја општине Рудо 
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у складу са Одлуком Скупштине општине Рудо о 

условима за одобравање кредита из средстава буџета 

општине Рудо за подстицај економског развоја општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо 1/12) и 

Уговором о пружању банкарских услуга за сервисирање 

кредитних средстава за подстицај економског развоја 

општине Рудо од 11.09.2012.године. 

 

Члан 2. 

 

 Задужује се Начелник општине да предузме све 

радње у циљу реализације ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-115/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

4................................................................................................    
На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(,,Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12) и 

члана 34. Статута општине Рудо (,,Службени гласник 

Општине Рудо број 5/13-пречишћен текст), Скупштина 

Општине Рудо на сједници одржаној дана 12.11.2013. 

године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком формира се Штаб за ванредне 

ситуације општине Рудо (у даљем тексту штаб). 

 

Члан 2. 

 

  Штаб чине командант, замјеник, начелник и 

чланови штаба. 

  У састав штаба улазе: 

1. Командант штаба-начелник општине, 

2. Замјеник комаданта штаба-замјеник начелника 

општине, 

3. Начелник штаба-стручни сарадник за цивилну 

заштиту, 

4. Члан штаба за правне послове-начелник 

Одељења за општу управу, 

5. Члан штаба за финансијске послове-начелник 

Одељења за привреду и финансије, 

6. Члан штаба за склањање људи, материјалних и 

других добара, заштиту и спасавање из 

рушевина и заштиту животне околине-

представник комуналног предузећа ,,Услуга“ АД 

Рудо, 

7. Члан штаба за прву медицинску помоћ и 

асанацију терена-доктор медицине из дома 

здравља ,,Др Стојана и Љубица“ Рудо, 

8. Члан штаба за заштиту и спасавање од пожара-

старјешина Ватрогасне јединице Рудо, 

9. Члан штаба за збрињавање угрожених и 

настрадалих и евакуацију-секретар ОО Црвеног 

крста, 

10. Члан штаба за спасавање животиња и намирница 

животињског поријекла-доктор ветерине из 

Ветеринарске станице Рудо, 

11. Члан штаба за заштиту и спасавање од поплава и 

клизишта-грађевински инжињер, 

12. Члан штаба за заштиту и спасавање од НУС-а и 

мина-командир полицијске станице, 

13. Члан штаба за хидрометеорологију-

метеоролошки техничар. 

 

Члан 3. 

 

Штаб обавља следеће послове: 

 Руководи и координира рад субјеката и снага 

система заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама на спровођењу утврђених задатака, 

 Руководи и координара спровођење мјера и 

задатака заштите и спасавања, 

 Разматра и даје мишљење на приједлог Процјене 

угрожености и приједлог Плана заштите и 

спасавања од елементарне непогоде и друге 

несреће, 

 Прати стање и организацију заштите и спасавања 

и предлаже мјере за њихово побољшање, 

 Наређује употребу снага за заштиту и спасавање 

средстава помоћи и других средстава која се 

користе у ванредним ситуацијама, 

 Ради на редовном информисању и 

обавјештавању становништва о ризицима, 

опасностима и предузетим мјерама, 

 Прати организацију, опремања и обучавања 

јединица и тимова за заштиту и спасавање, 

овлашћених, оспособљених правних лица, 

 Сарађује са надлежним органима заштите и 

спасавања сусједних држава у ванредним 

ситуацијама, 

 Процењује угроженост од настанка ванредне 

ситуације и  

 Доноси приједлоге, закључке и препоруке. 

 

 

Члан 4. 

 

Штаб поред послова из члана 3. ове одлуке 

обавља и следеће послове: 

 Сарађује са штабовима за ванредне ситуације 

сусједних јединица локалне самоуправе, 

 Разматра и предлаже доношење одлуке о 

организацији заштите и спасавања на подручју 

општине односно града и  

 Ангажује оспособљена правна лица и друге 

организације од значаја за општину, односно 

град. 
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Члан 5. 

 

Начелник општине ће посебним рјешењем 

именовати чланове штаба. 

Општинска Служба цивилне заштите ће донети 

Упутство о раду штаба. 

 

Члан 6. 

 

Штабом руководи командант штаба. 

 

Члан 7. 

 

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на 

територији општине Рудо на предлог  штаба  доноси 

начелник општине као командант штаба. 

 

Члан 8. 

 

На сједницу  штаба ће се према потреби 

позивати и представници електропривреде, ПТТ 

саобраћаја, шумарства, снадбјевања, војске и средстава 

информисања. 

Члан 9. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

одлука о оснивању општинског штаба цивилне заштите 

број 02-081-321/09 од 10.03.2009. године. 

 

Члан 10. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ,, Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-022-116/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

 

5................................................................................................    
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13- 

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо, на 

сједници одржаној дана 12.11. 2013. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за санацију и реконструкцију 

пута Омарине-Цвркоте 

 

 

Члан 1. 

 

Одобравају  се средства за санацију и 

реконструкцију пута Омарине –Цвркоте у износу од  

50.000,00 КМ. 

Наведена средства обезбедиће се из буџета 

општине Рудо, са  ставке 511200-издаци за одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине да проведе све 

активности везане за санацију и реконструкцију пута  у 

складу са овом одлуком. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног данаод дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:01-022-117/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

6................................................................................................    
На основу члана 15. став 1. Закона о трговини 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 6/07), члана 

13. Закона о занатско–предузетничкој дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 117/11), 

члана 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 34. став 1. алинеја 9. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13-

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 12.11.2013. године,  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о одређивању радног времена 

трговинским изанатско-предузетничким радњама на  

подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци  о одређивању радног времена 

трговинским и занатско-предузетничким радњама на  

подручју општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број 3/13) у члану 2. став 1. алинеја 1.и 2. мијењају 

се и гласе: 

„- у времену од 07,00 до 23,00 часа - у зимском периоду и 

- у времену од 07,00 до 24,00 часа - у љетном периоду.“ 

                     
Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-118/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

      

7................................................................................................    
На основу члана 34 Статута општине Рудо 

("Службени гласник општине Рудо" број 5/13-

пречишћени текст) Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 12.11.2013.године, доноси  

 

О Д Л У К У 

стављању ван снаге Одлуке о начину и условима 

продаје непокретности 
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Члан 1 

       

Ставља се ван снаге Одлука о начину и условима 

продаје непокретности број: 01-022-109/13 од 

26.09.2013.године („Службени гласник општине Рудо“ 

број 13/13). 

 

Члан 2 

       

      Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-022-118/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

   

8................................................................................................    
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-

пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 12.11.2013.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине 

Рудоза период 01.01.2013-30.09.2013. године 

 

Члан  1. 

   

Усваја се Извјештај о о извршењу буџета 

општине Рудо за период 01.01.2013-30.09.2013. године. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-103/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

9................................................................................................    
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-

пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 12.11.2013. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о рјешавању управних 

предмета 

 

Члан  1. 

 

Усваја се Информација о о рјешавању управних 

предмета. 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

Број:01-013-104/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

10...............................................................................................   
На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-

пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 12.11.2013.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о спровођењу законских и 

других прописа из области заштите бораца, РВИ и 

породица погинулих бораца 

 

 

Члан  1. 

 

Усваја се Информација о спровођењу законских 

и других прописа из области заштите бораца, РВИ и 

породица погинулих бораца. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-105/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

 

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

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-

пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 12.11.2013.године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове,  

Подручне јединица Рудо 

 

 

Члан  1. 

 

Усваја се Информације о раду Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове, 

Подручне јединица Рудо. 
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Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-106/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

12............................................................................................... 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj: 5/13-

пречишћен текст) и члана 152. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

3/13), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 12.11.2013. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о изради пречишћеног текста одлука 

 

Члан  1. 

 

     Овлашћује се Комисија за статутарна питања, 

пословник и прописе да утврди пречишћени текст 

Одлуке о општинским административним таксама и 

Одлуке о називу улица, установа и трга у Рудом. 

  Пречишћени текст обухватиће Одлуку о 

општинским административним таксама („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 14/11, 1/12, 5/12, 9/13 и 

13/13), и Одлуку о називу улица, установа и трга у Рудом 

( број: 01-023-13/93 од 21.07.1993. године и „Службени 

гласник општине Рудо“ број: 1/11 и 1/13). 

 

Члан  2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-107/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

13............................................................................................... 

На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, брoj:5/13-

пречишћен текст) и члана 119. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj 

3/13), Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 12.11.2013.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду Комисије за 

преиспитивање додјеле општинских развојних 

кредита 

  

 

Члан  1. 

 

Усваја се Извјештај о раду Комисије за 

преиспитивање додјеле општинских развојних кредита. 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-108/13                                                                

Датум:12.11.2013.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                              Скупштине општине Рудо 

             Велибор Ћировић.с.р     

 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
1................................................................................................. 

На основу члана 43. став 1. алинеја 8 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05), Начелник општине 

Рудо, дана 06.11.2013.године,  д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику  о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

административне службе Рудо („Службени гласник 

Општине Рудо“ број:10/12 и 12/13), у члану 11. Стручна 

служба Скупштине општине и Начелника општине, у 

тачки 4. радно мјесто: Технички секретар Начелника 

општине и предсједника Скупштине општине, у опису 

послова радног мјеста, иза алинеје 1. додаје се алинеја 2. 

која гласи: „ – отвара и прегледа цјелокупну службену 

пошту (обичну, повјерљиву и строго повјерљиву, 

вриједносне пошиљке), адресирану на Скупштину 

општине и Начелника општине“. 

Досадашње алинеје 2. до 8. постају алинеје 3. до 

9.  

Члан 2. 

 

 У члану 12. Одјељење за привреду, финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове, у тачки 3. 

радно мјесто: самостални стручни сарадник за унос 

фактура и потраживања у трезорском пословању, у опису 

послова радног мјеста, иза алинеје 12. додаје се алинеја 

13. која гласи: „ – стара се о ажурирању извода из 

Централног бирачког списка и чини га доступним 

грађанима,“. 

 Досадашња алинеја 13. постаје алинеја 14. 

 

Члан 3. 

 

У члану 13. Центар за пружање услуга 

грађанима, у тачки 1. радно мјесто: руководилац Центра- 

самостални стручни сарадник за информисање и приступ 

информацијама, у опису послова радног мјеста, алинеје 

12,13. и 14. бришу се. 

Досадашње  алинеје 15. до 19. постају алинеје 12. до 

16.  
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Члан 4. 

 

 У члану 13. Центар за пружање услуга 

грађанима, у тачки 2. радно мјесто: самостални стручни 

сарадник –администратор за рачунарску мрежу, у опису 

послова радног мјеста иза алинеје 3. додају се нове 

алинеје 4, 5. и 6. које гласе: 

„- пружа помоћ грађанима у сачињавању поднесака и 

попуњавању прописаних образаца и пружа информације 

о општинским службама, врши издавање формулара и 

других докумената за која је овлаштен, 

-припрема и осигурава  доступност водича, брошура и 

инфо летака, 

-даје приједлоге руководиоцу Центра, за побољшање 

квалитета поднесака за пружање услуга грађанима,“. 

 Досадашња алинеја 7. брише се, а алинеје 4, 5, 6. 

и 8. постају алинеје 7, 8, 9. и 10. 

  

Члан 5. 

 

 Овај правилник ступа на снагу петог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-12-3/13 

Датум:06.11.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

            „Службени гласник  општине Рудо”  број  15/13                   13.11.2013.   

 

7 

САДРЖАЈ: 

 

 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 

 

1. Одлука о усвајању нацрта Ребаланса буџета општине Рудо за 2013.годину 

2. Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова Форума за безбједност општине Рудо 

3. Одлука о повлачењу дијела средстава из Револвинг фонда 

4. Одлука о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације 

5. Одлука о одобравању средстава за санацију и реконструкцију пута Омарине-Цвркоте 

6. Одлука о измјенама Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско-предузетничким радњама на 

подручју општине Рудо 

7. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину и условима продаје непокретности 

8. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.-30.09.2013.године  

9. Закључак о усвајању Информације о рјешавању управних предмета 

10. Закључак о усвајању Информације о спровођењу законских и других прописа из области заштите бораца, РВИ и 

породица погинулих бораца 

11. Закључак о усвајању Информације о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, подручна 

јединица Рудо 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Комисије за преиспитивање додјеле општинских развојних кредита 

13. Закључак о изради пречишћеног текста одлука 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста општинске 

административне службе Рудо 

 

 

 


