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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXII Рудо, 10. октобар  2018. године Број 8 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1....................................................................  
 На основу члана 39. став 2. тачка 26. а у вези са 

чланом 52.  Став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и 

члана 36. Статута Општине Рудо („Службени гласник 

Општине”, број 4/17 и 8/17), Скупштина Општине на 

сједници одржаној 28.09.2018. године, донијела је 

  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан 1. 

(1) У Пословнику  Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо”, број: 6/17) у члану 

1. став (1) тачка 10), брише се. 

(2) Тачка 11)  постаје тачка 10. 

 

Члан 2. 

У називу глава  II брише се ријеч 

„НОВОИЗАБРАНЕ“. 

  

Члан 3. 

У члану 6. став (1) ријеч „новоизабране“, 

брише се. 

  

Члан 4. 

У члану 32. став (4) иза ријечи „присуствовати“ 

додаје се нова ријеч „остали“. 

 

Члан 5. 

Члан 33. мијења се и гласи: 

 „(1) У оквиру својих права и дужности 

Колегијум:  

1) утврђује приједлог Пословника Скупштине и 

Етичког кодекса одборника у Скупштини,  

2) утврђује приједлог Програма рада Скупштине,  

3) предлаже термин одржавања скупштинских 

засједања,  

4) предлаже предсједнику Скупштине питања 

која је потребно уврстити на дневни ред,  

5) предлаже број мјеста у радним тијелима која 

припадају појединим одборничким клубовима и 

појединцима,  

 

 

 

 

6) усклађује активности Скупштине, Начелника 

општине и других представника органа извршне власти, 

одговорних за извршавање закључака, одлука Скупштине 

и за реализацију Програма рада Скупштине,  

7) разматра информације о извршавању 

закључака, одлука и Програма рада Скупштине,  

8) утврђује оквирни план одржавања сједница 

Скупштине за сваку календарску годину,  

9) обавља и друге послове неопходне за рад 

Скупштине, и одлучује о ангажовању одборника на 

пословима и активностима које захтијевају учешће 

представника Скупштине.“. 

 

Члан 6. 

Члан 34. мијења се и гласи: 

„(1) Колегијум ради у сједницама.  

(2) Сједнице Колегијума су јавне, а по 

одређеним питањима се јавност може  

искључити.  

(3) Сједнице Колегијума одржавају се прије 

сваке сједнице Скупштине и по потреби у другим 

случајевима.  

(4) Сједнице Колегијума сазива и води 

предсједник Скупштине, а у случају његове 

спријечености замјењује га потпредсједник Скупштине.  

(5) Секретар Скупштине дужан је да члановима 

Колегијума уз позив за сједницу Колегијума, достави 

записник са претходне сједнице.  

(6) Предсједник Скупштине општине, по 

потреби, сједницу Колегијума може сазвати и 

телефонски и приједлог питања предложити на самој 

сједници.“. 

Члан 7. 

Члан 35. мијења се и гласи: 

„(1) На сједницама Колегијума води се записник.  

  (2) Секретар Скупштине одговоран је за вођење 

записника на сједницама Колегијума.“. 

 

Члан 8. 

   У члану 43.став (4), брише се. 

 

Члан 9. 

У члану 50. став (1) мјења се и гласи: 

„(1) Радно тијело дужно је размотрити свако 

питање из свог дјелокруга које је на дневном реду 

сједнице и о томе Скупштини општине поднијети 

извјештај, а питање из свог дјелокруга може размотрити 

и на основу властите иницијативе и о томе, према 

потреби поднијети извјештај Скупштини општине.“. 
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Члан 10. 

(1) У члану 52. став (2) додаје се нова тачка 4) 

која гласи: 

„4) Комисија за привреду и развој,“ 

(2) Остале тачке се помјерају. 

(3) У ставу (2)  нова тачка 6) мијења се и гласи: 

„6) Комисија за сарадњу са вјерским 

заједницама“ 

(4) У ставу (4) тачка 1) умјесто слова „и“ треба 

да стоји запета. 

(5) У ставу (4) тачка 2) иза ријечи „за“ додаје се 

ријеч „школство и“ и умјесто тачке треба да стоји 

слово „и“, 

(6) У ставу (4) послије тачке 2) додаје се тачка 3) 

која гласи: 

    „3) Савјет за комунална питања.“. 

 

Члан 11. 

    Члан 53. мијења се и гласи: 

„Комисија за избор и именовање:  

1) утврђује приједлоге за избор, именовање и 

разрјешење функционера, које бира или именује 

Скупштина,  

2) утврђује приједлог за састав радних тијела 

Скупштине,  

3) утврђује приједлог за именовање вршиоца 

дужности секретара,  

4) разматра приједлоге за избор и именовање 

директора јавних установа чији је оснивач Општина и 

даје мишљење Скупштини,  

5) разматра приједлоге за именовање чланова 

управних одбора јавних установа чији је оснивач 

Општина и даје мишљење Скупштини,  

6) утврђује приједлог одлуке о одборничком 

додатку и накнадама за рад радних тијела Скупштине,  

7) утврђује приједлог одлуке о платама и другим 

правима функционера Општине,  

8) утврђује приједлог одлуке о утврђивању 

Листе стручњака за именовање конкурсних комисија за 

спровођење поступка за пријем службеника у Општинску 

управу општине Рудо,  

9) утврђује приједлог одлуке о садржају, облику 

одборничке легитимације и начину вођења евиденције о 

издатим одборничким легитимацијама и  

10) сарађује са одговарајућим политичким 

странкама, органима, организацијама и установама у 

рјешавању кадровске политике у оквиру своје 

надлежности и  

11) разматра и друга питања која су утврђена 

законом и овим пословником.“. 

 

Члан 12. 

Члан 54.мијења се и гласи:  

„(1) Комисија за избор и именовање има 

предсједника, замјеника предсједника и три члана који се 

бирају из реда одборника у Скупштини.  

(2) Предсједник комисије и један члан бирају се 

из реда политичке странке, односно коалиције која је 

освојила највећи број мандата у Скупштини, а по једног 

члана предлажу остале политичке стране, односно 

коалиције у односу на број освојених мандата у 

Скупштини.  

(3) Уколико двије политичке странке, односно 

коалиције освоје исти број мандата, мјесто предсједника 

и члана у Комисији има политичка странка, односно 

коалиција која је освојила већи проценат гласова у 

односу на број важећих гласова.  

(4) Листу кандидата за избор предсједника, 

замјеника предсједника и чланове Комисије за избор и 

именовање подноси Радно предсједништво на првој 

сједници Скупштине, а на основу претходних 

консултација са политичким странкама и коалицијама 

које имају своје одборнике у Скупштини. “. 

 

Члан 13. 

Иза члана 58. додаје се нови пододјељак 5.3 а) 

који гласи „Комисија за привреду и развој“  и додају се 

нови чланови 58 а. и 58 б. који гласе: 

 

„Члан 58 а. 

Комисија за привреду и развој:  

1) разматра актуелна питања, прати и анализира 

стање и проблематику из области привреде и стратешког 

развоја Општине,  

2) разматра организацију и пословање других 

облика организовања јавних служби утврђених законом у 

области привреде, чији је оснивач Општина и предлаже 

мјере за њихово ефикасније функционисање,  

3) разматра извјештаје, приједлоге планова и 

програма из области пољопривреде, сточарства и 

шумарства и доставља мишљење Скупштини о тим 

приједлозима,  

4) разматра извјештаје, приједлоге планова и 

програма из области приватног предузетништва, у циљу 

унапређења и развоја малих и средњих предузећа и 

других облика приватног предузетништва и доставља 

мишљење Скупштини о тим приједлозима,  

5) разматра пројекте из области привреде, 

дефинисане Стратегијом развоја и прати њихово 

спровођење, те предлаже мјере и активности којима се 

подстиче економски развој Општине,  

6) обавља и друге послове из ове области у 

складу са одлукама и закључцима Скупштине.  

 

Члан 58  б. 

Комисија за привреду и развој има 

предсједника, замјеника предсједника и три члана који се 

бирају из реда одборника у Скупштини и из реда 

стручних радника у области привреде.“. 

 

Члан 14. 

Назив пододјељака 5.5. мијења се и гласи: „5.5. 

Комисија за сарадњу са вјерским заједницама“. 

 

Члан 15. 

 У члану 61. ријечи „Комисија за вјерска питања“ 

замјењују се ријечима „Комисија за сарадњу са вјерским 

заједницама“. 

 

Члан 16. 

У члану 62. ријечи „Комисија за вјерска питања“ 

замјењују се ријечима „Комисија за сарадњу са вјерским 

заједницама“. 
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Члан 17. 

 Назив пододјељака 5.15. мијења се и гласи: 

„5.15. Савјет за школство и културу“.  

 

Члан 18. 

Члан 81.мијења се и гласи: 

„Савјет за школство и културу:  

1) даје иницијативе, разматра приједлоге и даје 

мишљења Скупштини у вези са оснивањем институција 

из области предшколског и основног образовања и 

културе од значаја за Општину,  

2) остварује сарадњу са институцијама и 

организацијама у области школства и културе у 

Општини, Републици Српској и шире,  

3) даје мишљење Скупштини о обезбјеђењу 

услова за боравак дјеце у предшколској установи и о 

другим питањима из области предшколског и основног 

образовања и васпитања која су у надлежности Општине,  

4) разматра приједлоге и даје мишљења 

Скупштини о организовању и одржавању манифестација 

у области културе од интереса за Општину,  

5) даје приједлоге и мишљења Скупштини у вези 

са финансирањем манифестација и институција из 

области образовања и културе из буџета Општине,  

6) разматра годишњи календар културних 

манифестација на подручју Општине које се финансирају 

из буџета Општине и Скупштини општине даје мишљење 

о приједлогу,  

7) проводи активности и врши избор 

најистакнутијих колектива и појединаца у области 

културе и додјели годишњих признања,  

8) обавља и друге послове из ове области у 

складу са одлукама и закључцима Скупштине.“. 

 

Члан 19. 

Члан 82.мијења се и гласи:  

„Савјет за школство и културу има 

предсједника, замјеника предсједника и три члана који се 

бирају из реда одборника у Скупштини, и из реда 

стручних радника из области школства и културе.“. 

 

Члан 20. 

Иза члана 82. додаје се нови пододјељак 5.15 а) 

који гласи „Савјет за комунална питања“  и додају се 

нови чланови 82 а. и 82 б. који гласе: 

„Члан 82 а. 

Савјет за комунална питања:  

1) разматра нацрте и приједлоге програма и 

планова у области комуналних дјелатности,  

2) разматра пројекте и даје мишљења о 

пројектима који се финансирају из буџета Општине у 

области комуналне инфраструктуре,  

3) прати реализацију усвојених програма, 

планова и пројеката у области комуналне 

инфраструктуре, који се финансирају из буџета Општине,  

4) обавља и друге послове из ове области по 

одлукама и закључцима Скупштине. 

 

Члан 82 б. 

Савјет за комунална питања има предсједника, 

замјеника предсједника и три члана који се бирају из 

реда одборника у Скупштини, и из реда корисника 

комуналних услуга.“. 

 

Члан 21. 

У члану  86. став (4) мијења се и гласи: 

„(4) Ванредне сједнице одржавају се изузетно, у 

случајевима опасности по јавну безбједност и 

безбједност грађана ширих размјера, елементарних 

непогода, епидемије,  

озбиљних поремећаја у функционисању органа других 

општинских институција, комуналних служби и у 

сличним ванредним околностима, или ради хитног и 

неодложног доношења одлука или других аката, 

неопходних за редовно функционисање или отклањање 

поремећаја у функционисању општинских комуналних 

служби.“. 

Члан 22. 

У члану  87. став (2) ријеч „или“ која се налази 

иза ријечи „сопственој“ бришу се а иза ријечи 

„иницијативи“ додаје се текст „или на захтјев“. 

 

Члан 23. 

 Члан 88. мијења се и гласи: 

„(1) Позив за сједницу Скупштине упућује се 

одборницима и начелнику општине најкасније пет дана 

прије одржавања сједнице заједно са приједлогом 

дневног реда и припремљеним материјалима по 

појединим тачкама дневног реда.  

(2) Позив за сједницу без припремљеног 

материјала упућује се и: начелницима одјељења и 

служби Општинске управе, осталим учесницима и 

акредитованим представницима средстава јавног 

информисања.  

(3) О позивању на сједнице из става 2. овог члана 

одлучује предсједник Скупштине.“.  

 

Члан 24. 

(1) У члану  90. став (1) мијења се и гласи: 

 „Приједлог дневног реда сједнице подноси предсједник 

Скупштине.“. 

(2)  Став (2) мијења се и гласи: 

 „(2) Начелник општине, одборник или други 

овлаштени предлагач који има припремљен писани 

материјал о одређеном питању из надлежности 

Скупштине, може  до закључења расправе о дневном 

реду, предложити да се на дневни ред Скупштине уврсти 

то питање али само када се ради о питању о којем се 

хитно и неодложно мора провести расправа и одлучити, а 

чијим би одлагањем могла наступити штета већег обима, 

или би могло доћи до повреде јавног интереса, о чему 

одлучује Скупштина већином гласова од укупног броја 

одборника.  

(3) Став (6) мијења се и гласи: 

 „(6) Овлаштени предлагач може предложити да 

се одређено питање скине са приједлога дневног реда, о 

чему се Скупштина посебно изјашњава.“ 

 

Члан 25. 

(1) У члану 96. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „(2) Када предсједник Скупштине процијени 

или то захтијевају одборници у Скупштини, прије 

расправљања питања које је на дневном реду, 
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предсједник Скупштине ће позвати овлаштеног 

предлагаче да поднесе краће уводно излагање.“. 

(2) Остали ставови се помјерају.  

(3) Нови став (3) мијења се и гласи: 

„(3) Предлагач, односно представник предлагача 

општег акта  има право да учествује у претресу.“. 

 

Члан 26. 

 У члану 125. у ставу (1) број „81“  замјењује се 

бројем „124“ а иза ријечи „пословника“ додаје се текст 

„као и у случају из члана 95. овог пословника“. 

 

Члан 27. 

 У члану 126. у ставу (1) број „81“  замјењује се 

бројем „124“. 

 

Члан 28. 

 У члану 130. у ставу (1) број „86“  замјењује се 

бројем „129“. 

 

Члан 29. 

 Иза члана 140. додаје се нови члан 140а. који 

гласи: 

„Члан 140а. 

 (1) Статут је највиши правни акт јединице 

локалне самоуправе.  

(2) Статутом се уређују послови јединице 

локалне самоуправе, организација и рад органа јединице 

локалне самоуправе, акти, финансирање, учешће грађана 

у локалној самоуправи, сарадња јединице локалне 

самоуправе са другим јединицама локалне самоуправе, 

поступак за доношење и промјену Статута и друга 

питања утврђена законом.“. 

 

Члан 30. 

У члану 142. иза става (1) додају се нови ставови 

(2) и (3) који гласе: 

„(2) Иницијативу, нацрт или приједлог за 

измјену и допуну или  израду новог пословника, може 

дати сваки одборник и радно тијело Скупштине и исту у 

писменој форми достављају предсједнику Скупштине. 

(3) Иницијатива, нацрт или приједлог за измјену 

и допуну или  израду новог пословника не доставља се 

Начелнику општине.“. 

 

Члан 31. 

 Члан 148. мијења се и гласи: 

 „(1) Иницијативу за доношење аката из 

надлежности Скупштине могу покренути грађани и 

удружења грађана, у складу са поступком предвиђеним 

законом којим је уређена грађанска иницијатива.  

(2) Иницијатива из претходног става мора да 

садржи најмање 5% потписа грађана уписаних у бирачки 

списак Општине.  

(3) Иницијатива грађана се покреће и спроводи у 

складу са законом.  

(4) Иницијатива грађана се подноси у писаном 

облику и мора бити образложена.  

(5) Иницијатива за доношење одлуке или другог 

општег акта мора, обавезно, садржавати правни основ, 

основни садржај и разлоге због којих је доношење одлуке 

или другог општег акта оправдано.“ 

Члан 32. 

 Члан 149. мијења се и гласи: 

 „(1) Иницијатива за доношење или измјену 

општег аката из надлежности Скупштине подноси се 

предсједнику Скупштине, који је доставља Начелнику 

општине.  

(2) Начелник општине дужан је у року од 30 дана 

размотрити иницијативу и о свом ставу обавијестити 

Скупштину.  

(3) Ако Начелник општине, као овлаштени 

предлагач, буде сматрао да је иницијатива основана, 

сачиниће приједлог општег акта и упутити Скупштини 

на разматрање.  

(4) Прије разматрања приједлога акта, надлежно 

радно тијело и Комисија за статутарна питања, 

пословник и прописе Скупштине општине, даће 

мишљење о истом.  

(5) Ако Начелник општине буде сматрао да је 

иницијатива неоснована, доставиће Скупштини општие 

мишљење о разлозима неприхватања иницијативе. Прије 

разматрања разлога за неприхватање иницијативе 

надлежна тијела и Комисија за статутарна питања, 

пословник и прописе ће Скупштини, доставити своје 

мишљење о истом.  

(6) Скупштина је дужна да у року од 60 дана 

размотри сваку иницијативу под условом да је покренута 

на начин и у облику прописаном законом и овим 

пословником.“.  

 

Члан 33. 

 Иза члана 149. Додаје се нови члан 149а. који 

гласи: 

„Члан 149а. 

 (1) О поднесеној иницијативи и мишљењу 

Начелника општине и надлежног радног тијела, да иста 

није основана, Скупштина води начелну расправу.  

(2) Сједници присуствује подносилац 

иницијативе који може учествовати у расправи.  

(3) Ако се на основу начелне расправе 

Скупштина изјасни да је потребно донијети општи акт, 

закључком о усвајању иницијативе за доношење општег 

акта утврђује се, по правилу, сарджај општег акта и 

стручни обрађивач.  

(4) Ако Скупштина општине не прихвати 

иницијативу за доношење општег акта о томе ће 

обавијестити подносиоца, у року од 15 дана.“. 

 

Члан 34. 

 Члан 195. мијења се и гласи:. 

 „(1) У случају престанка мандата функционера и 

других лица које бира, именује и разрјешава Скупштина, 

врши се примопредаја дужности. 

  (2) Примопредају дужности врше комисије за 

примопредају које именује Скупштина у складу са 

Законом о локалној самоурави, а које броје три члана и 

три замјеника члана.“ 

 

Члан 35. 

(1) У члану 197. став (1) мијења се и гласи: 

 „(1) Сваки одборник има право да поставља 

одборничка питања које се односе на рад Начелника и 

Општинске управе у извршавању закона, других прописа 
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и општих аката Скупштине, као и на рад институција 

која имају јавна овлаштења.“.  

(2) Иза става (1) додаје се нови став (2) који 

гласи: 

 „(2) Одборник има право да поставља 

одборничко питање свим изабраним функционерима.  

(3) Остали ставови се помјерају. 

 

Члан 36. 

 Члан 207. мијења се и гласи: 

 „Руководиоци организационих јединица 

Општинске управе имају право и дужност да учествују у 

раду на сједници Скупштине и њених радних тијела на 

којима се разматрају приједлози аката, односно других 

питања из дјелокруга рада организационих јединица 

којима руководе.“. 

 

Члан 37. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику“ општине Рудо.“ 

 

Број: 01-022-49/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

2....................................................................  
На основу члана 12. Закона о легализацији 

бесправно изграђених објеката („Службени гласник 

Републике Српске“, број 62/18), члана 39. став (2) тачка 

2) Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута 

Општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

4/17 и 8/17) Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана  28.09.2018. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о субвенцијама трошкова за легализацију бесправно 

изграђених објеката 
 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се субвенцијe трошкова 

за легализацију индивидуално стамбених и 

индивидуално стамбено-пословних објеката бруто 

грађевинске површине мањe од 400 м
2
, осим сложених 

објеката у смислу Закона о уређењу простора и грађењу, 

односно субвенцијe накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта и ренте обрачунате у поступку 

издавања рјешења о накнадном издавању грађевинске 

дозволе бесправно изграђеног објекта за категорије 

утврђене овом одлуком.   

 

Члан 2. 

Накнаду из члана 1 ове одлуке не плаћају: 

1) породице погинулих бораца,  

2) ратни војни инвалиди I или II категорије односно ако 

је инвеститор члан њиховог породичног домаћинства, 

3) лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која 

су примаоци новчане помоћи у складу са прописима 

социјалне заштите,  

4) цивилна лица са инвалидитетом која су потпуно 

зависна од помоћи и његе другог лица и лица која су 

дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица. 

 

Члан 3. 

Накнада из члана 1. ове одлуке умањује се 

сљедећим лицима: 

1)  борцима на начин: 

1.  борцима I категорије умањује се у износу од 60% од 

обрачунате накнаде 

2.  борцима II категорије умањује се у износу од 40% од 

обрачунате накнаде 

3.  борцима III категорије умањује се у износу од 20% од 

обрачунате накнаде 

4.  борцима IV категорије умањује се у износу од 10% од 

обрачунате накнаде 

2) ратним војним инвалидима на начин: 

1. ратним војним инвалидима III категорије умањује се у 

износу од 60% од обрачунате накнаде 

2. ратним војним инвалидима IV категорије умањује се у 

износу од 50% од обрачунате накнаде 

3. ратним војним инвалидима V категорије умањује се у 

износу од 40% од обрачунате накнаде 

4. ратним војним инвалидима  VI и VII категорије 

умањује се у износу од 30% од обрачунате накнаде 

5. ратним војним инвалидима VIII и IX категорије 

умањује се у износу од 20% од обрачунате накнаде 

6. ратним војним инвалидима X категорије умањује се у 

износу од 10% од обрачунате накнаде 

3) избјеглицама, расељеним лицима или повратницима 

умањује се у износу од 30% од обрачунате накнаде. 

 

Члан 4.  

(1) Статус лица из члана 2. и 3. ове одлуке 

утврђује се следећом документацијом: 

1) породице погинулих бораца свој статус доказују 

рјешењем о признању статуса издатим од стране 

одјељења  надлежног за послове борачко инвалидске 

заштите, 

2) ратни војни инвалиди статус доказују рјешењем о 

признању статуса и категорије издатим од стране 

одјељења надлежног за послове борачко инвалидске 

заштите, 

3)лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су 

примаоци новчане помоћи у складу са прописима 

социјалне заштите, свој статус доказују рјешењем 

издатим од стране Центра за социјални рад, 

4) цивилна лица са инвалидитетом која су потпуно 

зависна од помоћи и његе другог лица и лица која су 

дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица свој 

статус доказују рјешењем издатим од стране Фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање, 

5) борци свој статус доказују рјешењем или увјерењем о 

признању статуса и категорије издатим од стране 

одјељења надлежног за послове борачко инвалидске 

заштите, 

6) избјеглице, расељена лица или повратници свој статус 

доказују рјешењем, увјерењем или потврдом издатом од 

стране Министарства за избјегла и расељена лица 

Републике Српске односно надлежног ОМИ-а 
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 (2) Документација из става 1 овог члана 

доставља се у оригиналу или овјереној копији.  

 

Члан 5. 

 Уколико подносилац захтјева субвенцију може 

остварити по два или више основа наведених овом 

одлуком, примјењиваће се онај који је повољнији по 

њега. 

Члан 6.  

Уколико накнада из члана 1. ове одлуке након 

умањења по било ком критеријуму прелази износ већи од 

1.000,00 КМ, може се измирити кроз одгођено плаћање 

до највише 12 мјесечних рата без камата.  

 

Члан 7.  

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине Рудо“. 

 

Број:01-022-50/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

3....................................................................  
На основу члана 39.став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), чланa 22. Закона о пољопривреди 

(„Службени гласник Републике Српске“број:70/06, 20/07, 

86/07,71/09 ) и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана  

28.09.2018.године,  д о н о с и       

 

 

О Д Л У К У 

О измјенама Одлуке о подстицајима за развој 

пољопривредне  производње у 2018.години 

 

 

Члан 1. 

(1) Члан 23.став 2. Одлуке о подстицајима за 

развој пољопривредне производње у 2018.години ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број:12/17) мијења се 

и гласи: 

„Уговор из става 1. овог члана мора бити 

закључен са правним лицем регистрованим за откуп или 

прераду пољопривредних производа чије је сједиште на 

територији Републике Српске“. 

(2) Став 4. мијења се и гласи: „Премија за 

произведено и продато јагодичасто воће износи 0,10 

КМ/кг“.  

 

Члан 2. 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:01-022-51/17                                                            
Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

 

4....................................................................  
На основу члана 39. става 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), члана 36. став 2. тачка 2. и 5.  Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 

4/17)  и  Одлуке о приступању изради Стратегије развоја 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 

8/17),  Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 28.09.2018.године,   д о н о с и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Нацрта Стратегијe развоја општине Рудо 

за период 2018-2027  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Скупштина општина Рудо усваја 

Нацрт Стратегије развоја општине Рудо за период 2018-

2027. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Нацрт Стратегије 

развоја Општине Рудо за период 2018-2027. 

 

Члан 3. 

Нацрт Стратегије развоја Општине Рудо за 

период 2018-2027, ставља се на јавну расправу, јер се 

наведеним Нацртом  регулишу питања која су од 

посебног значаја за грађане, па је о истима неопходно 

спровести шире консултације са грађанима и другим 

заинтересованим странама.  

Члан 4. 

 Нацрт Стратегије развоја Општине Рудо за 

период 2018-2027 биће објављен на званичној интернет 

страници општине Рудо: http://www.opstinarudo.com/ од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

 

Члан 6. 

 За организовање и спровођење јавне расправе 

задужује се Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске пословe, које се истовремено 

обавезује да достави Скупштини општине уз приједлог 

Одлуке и извјештај о резултатима јавне расправе са 

мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.  

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику“општине Рудо. 

 

Број: 01-022-48/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

 

http://www.opstinarudo.com/
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5....................................................................  
На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“број: 

97/16),члана 155.Закона о службеницима и 

намјештеницима  у органима јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“број: 

97/16),члана 8.Закона о министарским,владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“) 41/03) и члана 36. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо 

број:4/17 и 8/17),Скупштина општине Рудо,на сједници 

одржаној дана 28.09.2018. године,донијела је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Одбора за жалбе општине Рудо 

 

Члан 1. 

                Расписује се јавни конкурс за избор и 

именовање Предсједника и чланова Одбора за жалбе 

општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 Спровођење јавног конкурса за избор и 

именовање Одбора за жалбе,укључујући преглед 

приспјелих пријава  и предлагање кандидата извршиће 

посебна комисија. 

Члан 3. 

              Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Српске“. 

 

Члан 4. 

             Општи и посебни услови за избор и именовање 

чланова Одбора за жалбе општине Рудо прописани су 

Законом о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“број:97/16). 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-52/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

6....................................................................  
На основу члана 17 Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“,број:68/07), и члана  36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ бр. 4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

o расписивању  поновног  јавног конкурса за избор и 

именовање чланова управних одбора ЈУ ЦКПД 

Просвјета Рудо и Јавне установе за туризам и спорт 

Рудо  

 

Члан 1. 

Расписује се поновни јавни конкурс за избор и 

именовање чланова управних одбора ЈУ ЦКПД Просвјета 

Рудо и Јавне установе за туризам и спорт Рудо. 

                                                       

Члан 2. 

Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо ће  расписати поновни јавни конкурс и 

извршити поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава, обављање интервјуа, оцјену и 

предлагање кандидата за избор и именовање. 

 

Члан 3. 

Понивни јавни конкурс објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, дневном  

листу „Глас Српске“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

Општи и посебни услови за избор и именовање 

чланова управних одбора ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо и 

Јавне установе за туризам и спорт Рудо, прописани су 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске „ бр.41/03), Одлуком о утврђивању 

критеријума за избор и именовање органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

1/04 и 7/11), Статутом ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо и 

Статутом Јавне установе за туризам и спорт Рудо. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ". 

 

Број: 01-022-56/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

7....................................................................  
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), и 

члана 51. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо на  сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  сталних  

радних тијела Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова сталних радних 

тијела Скупштине општине Рудо („ Службени гласник 

општине Рудо“  број 10/16, 2/18 и 7/18) у члану 1.став 1. 

састав сталних радних тијела мијења се и гласи: 

 - Комисија за вјерска питања, умјесто 

досадашњег члана комисије Топаловић Милуна  именује 

се нови члан комисије Марић Миланко. 
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Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-55/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

8....................................................................  
На основу члана 4. Правила 57/2011 о јавним 

радио и телевизијским станицама („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“ број:98/11 и члана 36. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо на  сједници 

одржаној дана 28.09.2018. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о  именовању чланова  

Уређивачког савјета ЈП „Информативни центар“ 

Рудо 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о именовању чланова Уређивачког 

савјета ЈП „Информативни центар“ Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“  број  2/17 и 7/18) у члану 1. 

умјесто досадашњих чланова савјета Папоњак Алексе и 

Терзић Жељке именују се Папоњак Драган и Кузмановић 

Срећко. 

 

Члан  2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-54/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
9....................................................................  

На основу члана 155. став 3.Закона о 

службеницима и намјештеницима  у органима јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“број: 97/16),и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо број:4/17 и 

8/17),Скупштина општине Рудо,на сједници одржаној 

дана 28.09.2018.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за избор чланова Одбора за 

жалбе 

 

Члан 1. 

                 Именује се Комисија за избор чланова Одбора 

за жалбе општине Рудо у саставу: 

1. Пушоњић Слађана ,предсједник 

2. Милинковић Добрисав, члан 

3. Миковић Слободан, члан 

4. Станишић Крста, члан 

5. Ђуровић Зоран, члан 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да спроведе поступак по 

јавном конкурсу за избор Одбора за жалбе општине 

Рудо,што подразумјева контролу испуњености 

услова,улазни интервју и достављање приједлога 

комисије предсједнику Скупштине општине. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-53/1 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
10..................................................................  

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана  

28.09.2018. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о разрјешењу  чланова Управног одбора Јавне 

установе за туризам и спорт Рудо 

 

 

Члан 1. 

Мршевић Предраг, Вујичић Милан и Топаловић 

Данка, разрјешавају се дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе за туризам и спорт Рудо, због 

истека мандата. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-57/18                                                                

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
11..................................................................  

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана  

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању ВД  чланова Управног одбора Јавне 

установе за туризам и спорт Рудо 

 

Члан 1. 

Мршевић Предраг, Вујичић Милан и Јаковљевић 

Јадранка, именују се за вршиоце дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе за туризам и спорт Рудо, 

до окончања процедуре за избор нових чланова. 
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Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

Број:01-022-58/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
12..................................................................  

На На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана  

28.09.2018. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о разрјешењу  чланова Управног одбора ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

Папоњак Драган, Медовић Мирјана и 

Балчаковић Мирослав, разрјешавају се дужности чланова 

Управног одбора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо, због истека 

мандата. 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

 

Број:01-022-59/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
13..................................................................  

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ број: 

68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана  

28.09.2018. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о именовању ВД  чланова Управног одбора ЈУ ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

Балчаковић Мирослав, Папоњак Драган и 

Јовановић Мирко, именују се за вршиоце дужности 

чланова Управног одбора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо, до 

окончања процедуре за избор нових чланова. 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“.  

  

Број:01-022-60/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић  

14..................................................................  
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

Јавне установе за туризам и спорт Рудо   

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Јавне установе за туризам и спорт Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-72/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић  
15..................................................................  

На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Центар за социјални рад Рудо   

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Центар за социјални рад Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-76/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

16..................................................................  
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању  

Општинске борачке организације Рудо   
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Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Општинске борачке организације Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-79/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 

17..................................................................  
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању  

Ватрогасног друштва Рудо   

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању Ватрогасног друштва Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-80/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
18..................................................................  

На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању  

ЈЗУ ДЗ „Др Стијана и Љубица“ Рудо   

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-77/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић  

19..................................................................  
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо   

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-67/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић  
20..................................................................  

На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању  

ЈП Информативни центар Рудо   

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈП Информативни центар Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-70/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
21..................................................................  

На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Основне школе Рудо 
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Члан  1. 

 Усваја се Извјештај Основне школе Рудо о 

утрошеним средствима. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-82/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
22..................................................................  

На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја ОШ „Бошко Буха“ Штрпци 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај ОШ „Бошко Буха“ Штрпци 

о утршеним средствима из буџета општине Рудо за 

шестомјесечни период. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-83/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
23..................................................................  

На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја ЈУ Средњошколски центар 

Рудо 

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај ораду и утрошку средстава 

закључно са 30.06.2018.године ЈУ Средњошколски 

центар Рудо. 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-81/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић  

24..................................................................  
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању  

ОО Црвеног крста Рудо   

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ОО Црвеног крста Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-66/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
25..................................................................  

На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању 

ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо   

 

Члан  1. 

 Усваја се Извјештај о шестомјесечном 

пословању ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-78/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић 
26..................................................................  

На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 
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Члан  1. 

 Задужује се Начелник општине Рудо да за 

наредну сједницу Скупштине општине Рудо припреми 

Извјештај о раду општинске управе за период 01.01.-

30.09.2018.године, са посебним освртом на рад замјеника 

начелника и начелника одјељења. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-85/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић  
27..................................................................  

На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 177. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о изради пречишћеног текста Пословника о раду 

Скупштине општине Рудо 

 

 

Члан  1. 

     Задужује се Комисија за статутарна питања, 

пословник и прописе да утврди пречишћени текст 

Пословника о раду Скупштине општине Рудо. 

  Пречишћени текст обухватиће Пословник о раду 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:6/17 и 8/18). 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-86/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић  

28..................................................................  
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17) и 

члана 147. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 6/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

28.09.2018. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

везано за приједлог одлуке о критеријумима, 

условима и начину утврђивања статуса удружења од 

општег интереса за општину Рудо  

 

 

 

Члан  1. 

 Разматрање приједлога Одлуке о критеријумима, 

условима и начину утврђивања статуса удружења од 

општег интереса за општину Рудо ће се одгодити до 

следеће сједнице Скупштине општине Рудо из разлога 

што предложена одлука није достављена Комисији за 

статутарна питања, пословник и прописе на давање 

предходног мишљења. 

 

Члан  2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-84/18 

Датум: 27.септембар 2018.год.           ПРЕДСЈЕДНИК   

                                      Скупштине општине Рудо 

                                                             Велибор Ћировић  
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27. Закључак везано за приједлог Одлуке о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса  

удружења од интереса за општину Рудо,        27/12 

28. Закључак о изради пречишћеног текста Пословника о раду СО-е Рудо    28/12 

 

 


