СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XII

Број: 1

Рудо, 13. јануар 2011.године

АКТА СКУПШТИНЕ

01
На основу члана 30. и 109. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ ,бр.101/04,
42/05 и 118/05), и члана 34., 103. и 106. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
број:8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
30.12.2010.године донијела је:
О Д Л У К У
О измјени и допуни Статута општине Рудо
Члан 1.
У Статуту општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо бр.8/08-пречишћени текст,
9/08 и 2/09) у члану 31 а. у ставу 3. ријечи „Замјеник
предсједника“ замјењују се рјечју „Потпредсједник“.
Члан 2.
У члану 83.у ставу 2. бришу се ријечи „о
усвајању Статута мјесне заједнице,“ и „које грађани
сами утврде Статутом мјесне заједнице и другим
актима,“.
У ставу 4.овог члана ријеч „десетина“
замјењује се бројем „5%“.
Члан 3.
У члану 84. бришу се ријечи „сами утврде
Статутом мјесне заједнице,“
Члан 4.
У члану 86. додаје се став 2. који гласи:

„Одлуком о оснивању уређује се
организација, послови, сазивање и начин рада
збора грађана, поступак избора органа мјесне
заједнице, начин финансирања, као и друга питања
од значаја за рад мјесних заједница.“
Досадашњи ставови 2.,3.,4. и 5. постају
ставови 3.,4.,5. и 6.
Члан 5.
Члан 87. брише се а наредни чланови
помјерају се.
Члан 6.
У члану 88. који постаје члан 87., у ставу 1.
ријеч „пет“ замјењује се ријечју „три“.
У ставу 2. ријечи „Статутом мјесне
заједнице“ замјењују се ријечима „Одлуком
Скупштине општине“.
Члан 7.
У члану 89. који постаје члан 88., у ставу 2.
рјеч „бира“ замјењује се ријечју „предлаже“.
У ставу 3. испред ријечи „састав савјета“
додају се ријечи „Приједлог за“ а ријечи „ускладу
са статутом мјесне заједнице“, бришу се.
Члан 8.
У члану 91.став 2. ријечи „Статутом мјесне
заједнице„ замјењују се ријечима „одлуком
Скупштине општине“.
Члан 9.
Члан 92.мјења се и гласи:
„У случају да члану Савјета мјесне
заједнице престане мандат, буде опозван или
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разријешен одлуком Скупштине општине прије
истека периода на који је изабран, поступак и
процедуру за избор новог члана Савјета мјесне
заједнице уредиће Скупштина општине посебном
одлуком“.
Члан 10.
Члан 94.,брише се а остали чланови се
помјерају.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 01-022-221/10.
Датум: 30.12.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

02
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ бр. 8/08пречишћени текст, 9/08 и2/09) ,,а приједлог
Комисије за припрему Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о називу улица, установа и трга у Рудом
Скупштина општине Рудо ,на сједници одржаној
дана 30.12.2010. донијела је:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о називу улица,
установа и трга у Рудом
Члан 1.
У члану 1.Одлуке о називу улица, установа и
трга у Рудом ,бр.01-023-12/93 од 21.07.1993.године,
врше се следеће измјене:
-тачка
4.-иза
ријечи
„испод“
бришу
се
ријечи“Основне школе и завршава код куће
Новаковић Рада“ а додају ријечи “зграде обданишта и
продужава до Пионирске улице“.
-тачка 5.-мијења се и гласи „ За улицу ,која почиње
од спортске дворане , пресијеца ул.Краља Петра I
Ослободиоца, пружа се испод црквене порте,
пресијеца Ул.Палих српских бораца те наставља
испод православног гробља и завршава се код куће
Саровлах Срба ,утврђује се назив:
„УЛИЦА ПРОТЕ СЛАВКА ПОПОВИЋА“
-тачка 8.-мијења се и гласи „ За простор, који је са
запада оивичен Ул. Палих српских бораца, са сјевера
Ул. Милоша Обилића, са истока зградом хотела и са
југа ул. Вожда Карађорђа Петровића, утврђује се
назив :

„ТРГ СЛОБОДЕ“.
-тачка 11.-иза ријечи „Улице“ бришу се ријечи
“Милоша Обилића“ и умјесто њих додају „Вожда
Карађорђа Петровића“.
-тачка 13.- иза ријечи „Улицу“ бришу се
ријечи “Палих српских бораца и“ а иза ријечи
„Вожда Карађорђа Петровића“, додају се ријечи
„Улицу Цара Душана“.
-тачка 14.- иза ријечи „ до“, ријеч „куће“ замјењује
се ријечју „улице“.
-тачка 17. - мијења се и гласи “За улицу, која
почиње
од раскрснице Ул.Цара Душана и Светосавске и
пружа се поред фудбалског стадиона, до куће
Лончаревић Гојка, утврђује се назив:
УЛИЦА“ КРАГУЈЕВАЧКА“.
Утврђују се називи за следеће улице, које нису
имале званичне називе :
22. За улицу , која почиње од Ул. Росуље, са десне
стране од куће Чанчар Мирка и иде сјевероисточно
поред куће Милана Јојевића, до краја парцеле 172/1,
утврђује се назив:
УЛИЦА „ДОБРОВОЉАЧКА“
23. За улицу, која почиње од Ул. Проте Славка
Поповића“, пружа се изнад православног гробља и
излази поред куће Новаковић Богдана на Ул. Краља
Петра I Ослободиоца“, утврђује се назив
УЛИЦА „ ДР ЋАЛИЋА“
24. За улицу, која почиње од моста преко
Пребидолског потока и продужава поред погона
„Полимка“, изнад бивше станичне зграде, поред
стамбене зграде“Аутодијелови“, са десне стране
куће Љубише Брадоњића, све до границе урбаног
подручја, утврђује се назив:
УЛИЦА „ИНДУСТРИЈСКА“
25. За улицу, која почиње од Ул. Индустријска,
протеже се лијево поред зграде “Нова Полимка“,
савија десно према православним гробљима ,
прелази гојавски поток и пружа се до куће Костић
Млађа, утврђује се назив:
УЛИЦА „ГОЈАВСКА“
26. За улицу, која се протеже уз западну ивицу
парка уз Трг слободе, почиње од Ул. Ђенерала
Драгољуба Драже Михаиловића и излази на
Ул.Вожда Карађорђа Петровића, утврђује се назив:
УЛИЦА „СОКОЛОВИЋА“
27. За улицу, која се протежеуз источну ивицу
парка, уз Трг слободе, почиње од ул.Ђенерала
Драгољуба Драже Михаиловића и излази на Ул.
Вожда Карађорђа Петровића, утврђује се назив:
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УЛИЦА“ БАКАРЕВИЋА“
28. За градски фудбалски стадион у Рудом , утврђује
се назив:
ФУДБАЛСКИ СТАДИОН „МИТАР- МИЋО
МАНДИЋ“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику „ општине Рудо.
Број: 01-022-229/10.
Датум: 30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.

03
На основу члана 87. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број:101/04, 42/05 и 118/05 и члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) поступајући
по Обавјештењу Министарства управе и локалне
самоуправе бр.10.3-014-304/10 од 09.12.2010. године
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 30.12.2010. године, донијела је
О Д Л У К А
о укидању Одлуке о опозиву потпредсједника
Скупштине општине Рудо
Члан 1.
Укида се Одлука о опозиву потпредсједника
Скупштине општине Рудо
број: 01-022-1125/10 од 04.11.2010. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рудо је на сједници
одржаној 04.11.2010.године Одлуком број: 01-022125/10 са функције потпредсједника Скупштине
општине Рудо разрјешила Симић Славишу из Рудог.
Министарство управе и локалне самоуправе
је, на захтјев Начелника општине, провело поступак
административног надзора и уочило недостатке код
оспореног рјешења у погледу повреде члана 44., 65.и
66. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине

Рудо“ бр.8/08) и актом број:10.3-014-304/10 од
09.12.2010. године, у складу са чланом 87. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05),
тражило од Скупштине општине Рудо да наведени
акт измјени, укине или поништи.
Обзиром да се измјеном оспореног акта
немогу отклонити уочене неправилности а да нису
испуњени услова предвиђени за поништење
оспореног рјешења (члан 252. Закона о општем
управном поступку) то Скупштина општине Рудо
на основу члана 87. Закона о локалној самоуправи
и члана 34. Статута општине Рудо приступа
његовом укидању.
Број: 01-022-222/10
Датум:30.12.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.

04
На основу члана 87. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05 и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и
2/09) поступајући по Обавјештењу Министарства
управе и локалне самоуправе бр.10.3-014-304/10
од 09.12.2010. године Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 30.12.2010. године,
донијела је
О Д Л У К А
о укидању Одлуке о именовању
потпредсједника Скупштине општине Рудо
Члан 1.
Укида се Одлука
о именовању
потпредсједника Скупштине општине Рудо
број:01-022-126/10 од 04.11.2010. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рудо је на сједници
одржаној 04.11.2010.године Одлуком број: 01-022126/10 на функцију потпредсједника Скупштине
општине Рудо именовала Јовановић Драгана из
Рудог.
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Министарство управе и локалне самоуправе
је, на захтјев Начелника општине, провело поступак
административног надзора и уочило недостатке код
оспореног рјешења у погледу повреде члана 44., 65.и
66. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине
Рудо“ бр.8/08) и актом број:10.3-014-304/10 од
09.12.2010. године, у складу са чланом 87. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05), тражило од
Скупштине општине Рудо да наведени акт измјени,
укине или поништи.
Обзиром да се измјеном оспореног акта
немогу отклонити уочене неправилности а да нису
испуњени услова предвиђени за поништење
оспореног рјешења (члан 252. Закона о општем
управном поступку) то Скупштина општине Рудо на
основу члана 87. Закона о локалној самоуправи и
члана 34. Статута општине Рудо приступа његовом
укидању.
Број: 01-022-223/10
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.

05
На основу члана 34. и 40. Статута општине
Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“број:8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09 ) и члана 155. и 156.
Пословника Скупштине општине Рудо ( „Службени
гласник општине Рудо“број:8/08 ), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
30.12.2010.године д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о опозиву са функције потпредсједника
Скупштине општине Рудо
Члан 1.
СИМИЋ СЛАВИША, опозива се са функције
потпредсједника Скупштине општине Рудо.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На сједници Скупштине општине Рудо
одржаној дана 30.12.2010. године, у складу са

чланом 40. став 3. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09) Скупштина
општине Рудо је на иницијативу девет одборника
а на приједлог Комисије за избор и именовања
опозвала са функције предсједника Скупштине
општине Рудо.
Приједлог за опозив потпредсједника
Скупштине општине Рудо Симић Славише је
поднијет и исти је опозван из разлога што се није
придржавао члана 21. Закона о статусу
функционера јединице локалне самоуправе
(“Службени гласник Републике Српске“ бр.96/05) а
прије свега етичких принципа одговорности и
честитости јер је преко СТР „Миленијум“
власништво његове супруге подигао бескаматни
кредит за подстицај развоја и запошљавања у
износу од 145.000 КМ а истоврено није извршио
ново запошљавање радника нити је кредитна
средства употребио намјенски за развој. Такође за
вријеме обављања функције потпредсједника
учествовао је у нелегалној градњи сопственог
индивидуалног објекта у ул. Милоша Обилића за
што
је
санкционисан
од
урбанистичкограђевинског инспектора решењем о забрани
даљих радова. Злоупотребљавајући функцију
потпредсједника и статус одборника индиректно је
утицао и утиче на доношење одлуке о измјени
регулационог плана „Рудо-центар“ јер има лични
интерес да се легализује стање његове нелегалне
градње.
Такође
функцију
потпредсједника
Скупштине општине Рудо није обављао одговорно
нити довољно успјешно јер без оправдања није
присуствовао
већини
сједница
Колегијума
Скупштине општине Рудо у 2010.години јер је од
десет одржаних присуствовао само на двије.
Члан 155. Пословника Скупштине општине
Рудо предвиђа да функционер кога бира или
именује Скупштина општине може бити смијењен
са функције ако не врши ту функцију у складу са
уставом и законом и у оквиру датих овлашћења, а
члан 156. Пословника Скупштине општине Рудо
предвиђа да функционер којег бира или именује
Скупштина може бити опозван са функције у
складу са Законом ако је не обавља савјесно,
одговорно и довољно успјешно.
Члан 20. и 148. Пословника Скупштине
општине Рудо предвиђа да се о опозиву
потпредсједника Скупштине општине Рудо
изјашњавају одборници тајним гласањем.
Након спроведеног тајног гласања за
опозив предсједника Скупштине општине Рудо од
присутних 17 одборника, гласало је:
- „за“ опозив 9 одборника
- „против“ опозива 8 одборника,
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Након саопштавања резултата гласања
Предсједник Скупштине општине Рудо је
констатовао да је Симић Славиша опозван са
функције потпредсједника Скупштине општине
Рудо.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се
покренути управни спор код надлежног Суда
Источно Сарајево у року од 30 дана од дана
достављања ове Одлуке.
Број:01-022-224/10.
Датум:30.12.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.

ОДЛУКУ
о опозиву Замјеника начелника општине Рудо
Члан 1.
ЋИРОВИЋ ВИТОМИР из Рудог, опозива
се са функције Замјеника начелника општине Рудо.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

06
На основу члана 34. и 39. Статута општине
Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“број:8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09 ) а у складу са чланом
20 и 149. Пословника Скупштине општине Рудо (
„Службени гласник општине Рудо“број: 8/08 ), на
приједлог Комисије за избор и именовања,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 30.12.2010. године д о н ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о именовању потпредсједника Скупштине
општине Рудо
Члан 1.
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН, именује се на
функцију потпредсједника Скупштине општине
Рудо.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:01-022-225/10
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р

07
На основу члана 34, а у складу са чланом 53.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“број:8/08- пречишћени текст, 9/08 и 2/09)
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 30.12.2010. године, д о н и ј е л а ј е

Скупштини општине Рудо је, у складу са
чланом 53. став 3. Статута општине Рудо,
приједлог за опозив Ћировић Витомира са
функције замјеника начелника општине Рудо,
упутило девет одборника.
Комисија за избор и именовања Скупштине
општине Рудо је прије одржавања сједнице
Скупштине општине Рудо разматрала напријед
наведени приједлог за опозив, исти подржала и као
Скупштинско радно тијело у чијој је надлежности
да даје приједлоге за именовања и разрешења
функционера општине Рудо предложила да се са
функције замјеника начелника општине опозове
Ћировић Витомир. Овај приједлог Комисија је, у
свом акту достављеном на самој сједници
Скупштине, додатно образложила а саставни дио
тог акта чини и материјал „Примједбе на извјештај
о раду замјеника начелника општине Рудо од
23.12.2010.године“ који је потписан од стране
девет одборника Скупштине општине Рудо.
По пријему приједлога за опозив замјеника
начелника Предсједник Скупштине општине Рудо
је од Начелника општине Рудо затражио да, у
складу са чланом 53.став 4. Статута општине Рудо,
да своје мишљење о поднијетом приједлогу за
опозив замјеника начелника, што је Начелник
општине и учинио својим актом број: 02-0131530/10 од 29.12.2010.године.
Предсједник Комисије за избор и
именовања је прочитао напријед наведени
приједлог за опозив замјеника начелника општине
Рудо са образложењем датим испред Комисије за
избор и именовање и исти доставио у писаној
форми предсједнику Скупштине општине, а
секретар Скупштине је прочитао мишљење
начелника општине у вези опозива замјеника
начелника општине Рудо.
Као основне разлоге за разрјешење
замјеника начелника општине Рудо Комисија за
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избор и именовања Скупштине општине Рудо је
навела следеће:
„Да је замјеник начелника општине Рудо
Ћировић Витомир при обављању своје функције
више пута злоупотребио своју функцију, прекорачио
своја овлашћења, те несавјесно пословао, да се у
свом раду није држао и спроводио политику
Скупштине општине Рудо, да није спроводио и
радио у складу са одлукама Скупштине општине,
нити је обезбједио примјену одлука и других аката
Скупштине општине, те своју функцију није
обављао одговорно нити довољно успјешно.
Комисија сматра да замјеник начелника није
вршио своју функцију у складу са чланом 49. и 50.
Статута општине Рудо, нити у складу са чланом 21.
и 22. Закона о статусу функционера јединице
локалне самоуправе.
Комисија сматра да је замјеник начелника
оваквим својим радом у обављању своје функције
нанијео материјалну штету општини Рудо а посебно
угрозио јавни интерес.
Комисија сматра да су у поступку опозива
испуњени сви услови регулисани чланом 53. Статута
општине Рудо.“
На основу напријед наведеног Комисија за
избор и именовања, а у складу са чланом 44.,148. и
156. Пословника Скупштине општине Рудо, дала је
приједлог Скупштини општине Рудо да опозове гдина Ћировић Витомира са функције замјеника
начелника општине Рудо.
Напријед
наведени
пропусти
и
незаконитости у раду замјеника начелника
конкретније су дате у материјалу „Примједбе на
извјештај о раду замјеника начелника општине
Рудо“
а на основу кога на истој сједници
Скупштине општине Рудо, на предходној тачци
дневног реда, није од стране Скупштине усвојен
„Извјештај о раду замјеника начелника општине
Рудо“.
Главне примједбе су се односиле на
капиталне инвестиције гдје је замјеник начелника
био координатор у реализацији истих и то: да нису
на вријеме спроведене активности на припреми
(тендери, избор извођача, рокови почетка и
завршетка радова), а посебно да су многи
грађевински радови (асфалтирања и бетонирања
путних праваца) на терену урађени а да за исте не
постоји одлука Скупштине општине, (асфалтирање
пута прилаз викендици одборника Сташевић Радојка
и прилаз кући одборнице Пантовић Јелене, прилаз
кући Чолаковић Новице, асфалтирање пута
Мачковац-Бандовићи,асфалтирање више мањих
путних праваца у МЗ Увац,асфалтирање улице у
Рудом изнад гробља, асфалтирање пута МраморинеРаванци и прилаза кућама Микавица на Б.Брду,
бетонирање пута „Мршевићи-МЗ Миоче), а тамо гдје

постоји одлука Скупштине општине на лицу мјеста
нису изведени грађевински радови у обиму,
квалитету и вриједности како су одлуком
одобрени,
(путни
правац
БудимлијаМакаљ,асфалтирање у МЗ Мокронози,мост
„Митровићи-МЗ
Миоче,асфалтирање
пута
Омарине-Божовићи-Цвркоте, асфалтирање улица у
граду Рудо,не урађен тротоар у ул.М.Обилића,
реконструкција крова зграде МЗ Штрпци и крова
обданишта у Рудом), већ су значајно смањивани у
обиму и квалитету или уопште нису урађени. Даље
примједбе односиле су се на пропусте у решавању
проблема
успостављања
производње
у
предузећима
“Нова
Полимка“
и
„Нови
Аутодијелови“, раду и контроли рада буџетских
корисника, те примједбе на изразито политичко
дјеловање
које је у свом раду примјењивао
замјеник начелника.
Члан 39. и 52. Статута општине Рудо и члан
148. Пословника Скупштине општине Рудо
предвиђају да се избор и разрешење замјеника
начелника врши по поступку предвиђеном за
избор,
односно
разрјешење
предсједника
Скупштине, а то је тајним гласањем.
Након
спроведеног
тајног
гласања
Комисија за избор је сачинила записник и исти
доставила предсједнику Скупштине који је
констатовано да је Скупштина општине Рудо са
функције замјеника начелника општине Рудо
опозвала Ћировић Витомира јер је од укупно 17
одборника „за“ његов опозив гласало 9 одборника,
„против“ је било 8 одборника.
На основу напријед наведених чињеница,
пропуста и незаконитости у раду замјеника
начелника, Скупштина је на приједлог Комисије за
избор и именовање донијела одлуку о опозиву
замјеника начелника општине Рудо Ћировић
Витомира.
ПРАВНА ПУКА: Против ове Одлуке може
се покренути управни спор належном Окружном
суду Источно Сарајево у року од 30 дана од дана
достављања.
Број:01-022-243/10.
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.

08
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
30.12.2010. године, донијела је
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О Д Л У К У
о преносу права власништва

Плана капиталних инвестиција за 2010.годину
бр.01-022-113/10 од 06.09.2010.године планиран за
откуп земљишта на Росуљама.

Члан 1.

Члан 2.

Преноси се право власништва на опреми за
фолклор- осам комплета србијанске народне ношње
са општине Рудо на ЦКПД „Просвјета“ Рудо.
Вриједност пренесене опреме износи
1.300,00 КМ.

За реализацију ове одлуке задужује се
Начелник општине Рудо и Одјељење за привреду и
финансије.
Члан 3.

Члан 2.
Опрему из члана 1.ове Одлуке искњижити из
Главне књиге буџета општине Рудо и укњижити у
одговарајуће књиге ЦКПД „Просвјета“ Рудо.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије општинске
адмнстративне службе Рудо.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 01-022-228/10
Датум: 30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-022-227/2010.
Датум: 30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р.

10
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ бр. 8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
30.12.2010. године, доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за уплату оснивачког
улога за Центар за социјални рад Рудо из буџета
општине Рудо
Члан 1.

09
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ бр. 8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 30.12.2010. године,
доноси
ОДЛУКУ
о одобравању средстава за уплату оснивачког
улога за Народну библиотеку „Просвјета“ Рудо из
буџета општине Рудо

Одобравају се
средства за уплату
оснивачког улога за Центар за социјални рад Рудо
из буџета општине Рудо за 2010.годину у износу
од 2.000 КМ, са ставке „Учешће општине у
пројектима“ конто 821200 из дијела који је
Одлуком
о
усвајању
Плана
капиталних
инвестиција за 2010.годину бр.01-022-113/10 од
06.09.2010.године планиран за откуп земљишта на
Росуљама.
Члан 2.

Члан 1.
Одобравају се средства за уплату оснивачког
улога за Народну библиотеку „Просвјета“ Рудо из
буџета општине Рудо за 2010.годину у износу од
2.000 КМ, са ставке „Учешће општине у пројектима“
конто 821200 из дијела који је Одлуком о усвајању

За реализацију ове одлуке задужује се
Начелник општине Рудо и Одјељење за привреду и
финансије.

„Службени гласник општине Рудо“

број 1/11

Страна

7

Члан 3.
Члан 1.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број:01-022-226/2010
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р

11
На основу члана 34. и 43. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09) а у складу са чланом
34. и 107. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08),
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О измјени Одлуке о именовању Комисије за
додјелу студентских кредита и стипендија
Члан 1.
У Одлуци и именовању Комисије за додјелу
студентских кредита и стипендија број: 01-022167/10 од 06.12.2010. године у члану 1. умјесто
Милинковић Добрисава за предсједника Комисије
именује се Арсић Илија.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-238/10
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р.

12

Милинковић Добрисав из Рудог разрјешава
се чланства у Комисији за давање приједлога за
исплату једнократних помоћи грађанима који су
претрпили штету од елементарних непогода.
Члан 2.
Умјесто Милинковић Добрисава за члана
Комисије за давање приједлога за исплату
једнократних помоћи грађанима који су претрпили
штету од елементарних непогода именује се
Станић Миленко из Рудог.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број:01-022-239/10.
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 87. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05 и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и
2/09) поступајући по Обавјештењу Министарства
управе и локалне самоуправе бр.10.3-014-304/10
од 09.12.2010. године Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 30.12.2010. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о укидању pјешења о разрјешењу директора ЈП
“Информативни центар“ Рудо

На основу члана 34.и 43. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и члана 34. и 107.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник
општине
Рудо“
бр.8/08-пречишћени
текст),Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2010.године, донијела је

Укида се рјешење о разрјешењу директора
ЈП“Информативни центар“ Рудо број: 01-018129/10 од 04.11.2010.године.

ОДЛУКУ
o замјени члана Комисије за давање приједлога за
исплату једнократних помоћи грађанима који су
претрпили штету од елементарних непогода

Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.

Члан 1.

Члан 2.

„Службени гласник општине Рудо“

број 1/11

Страна

8

О б р а з л о ж е њ е:

Члан 2.

Скупштина општине Рудо је на сједници
одржаној 04.11.2010.године Рјешењем број: 01-018129/10 са функције директора ЈП “Информативни
центар“ Рудо разрјешила Тасић Љубинка из Рудог.
Министарство управе и локалне самоуправе
је, на захтјев Начелника општине, провело поступак
административног надзора и уочило недостатке код
оспореног рјешења у погледу повреде члана 44.,64. и
65. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине
Рудо“ бр.8/08) и актом број:10.3-014-304/10 од
09.12.2010. године, у складу са чланом 87. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05), тражило
Скупштини општине Рудо да наведени акт измјени,
укине или поништи.

Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.

Обзиром да се измјеном оспореног акта
немогу отклонити уочене неправилности а да нису
испуњени услова предвиђени за поништење
оспореног рјешења (члан 252. Закона о општем
управном поступку) то Скупштина општине Рудо на
основу члана 87. Закона о локалној самоуправи и
члана 34. Статута општине Рудо приступа његовом
укидању.
Број: 01-018-234/10
Датум: 30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 87. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број:101/04, 42/05 и 118/05 и члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) поступајући
по Обавјештењу Министарства управе и локалне
самоуправе бр.10.3-014-304/10 од 09.12.2010. године
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 30.12.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о укидању Рјешења о именовању вршиоца
дужности директора
ЈП “Информативни центар“ Рудо

О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рудо је на сједници
одржаној 04.11.2010.године Рјешењем број: 01018-123/10
на
функцију
директора
ЈП
“Информативни
центар“
Рудо
именовала
Никитовић Игора, дипломираног правника из
Миоча.
Министарство
управе
и
локалне
самоуправе је, на захтјев Начелника општине,
провело поступак административног надзора и
уочило недостатке код оспореног рјешења у
погледу повреде члана 44.,64. и 65. Пословника
Скупштине општине Рудо-пречишћени текст
(„Службени гласник општине Рудо“ бр.8/08) и
актом број:10.3-014-304/10 од 09.12.2010. године, у
складу са чланом
87. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05), тражило од
Скупштине општине Рудо да наведени акт измјени,
укине или поништи.
Обзиром да се измјеном оспореног акта
немогу отклонити уочене неправилности а да нису
испуњени услова предвиђени за поништење
оспореног рјешења (члан 252. Закона о општем
управном поступку) то Скупштина општине Рудо
на основу члана 87. Закона о локалној самоуправи
и члана 34. Статута општине Рудо приступа
његовом укидању.
Број: 01-018-235/10
Датум: 30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 18.Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ бр.68/07 и члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09, Скупштина
општине Рудо на својој сједници одржаној дана
30.12.2010. године, донијела је

Члан 1.
Укида се рјешење о именовању вршиоца
дужности директора ЈП “Информативни центар“
Рудо број:01-018-123/10 од 04.11.2010. године .

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП
„ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ РУДО

„Службени гласник општине Рудо“

број 1/11

Страна

9

Члан 1.
ТАСИЋ ЉУБИНКО, разрјешава се са
функције директора ЈП „Информативни центар“
Рудо,
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем Скупштине општине Рудо бр.0103-176/08 од 30.12.2008. године за директора ЈП
„Информативни центар“ Рудо именован је Тасић
Љубинко из Рудог.
Дана 30.12.2010.године Скупштина општине
Рудо разрјешила је са функције директора ЈП
„Информативни центар“ Рудо Тасић Љубинка из
Рудог.
Директор ЈП „Информативни центар Рудо
разрјешен је из разлога што није усвојен Извјештај о
раду ЈП „Информативни центар Рудо, што је према
извјештају евидентан губитак у износу од 12.394 КМ
и што постоји много пропуста и незаконитости у
раду а што је евидентирано у извјештајима Интерне
контроле за контролу буџетских корисника бр.02-40701/09
од
16.06.2009
и
14.04.2010.године.
Незаконитости и неправилности у току прве
контроле су евидентиране у записнику и наложено је
директору да исте отклони у разумном року.
Накнадном контролом од стране интерне контроле
која је била 31.03. и 12.04.2010. године утврђене су и
даље неправилности у раду и пословању а прије
свега: непоштовање законске одредбе о 40 часовном
радном времену у току радне седмице, начин
рачунања прековременог рада у редовном радном
времену,
неправилности
у
утврђивању
коефицијената и укупне плате за директора,
неправилности код увећања плата по разним
основама, неправилности код израде аката из радних
односа, исплата јубиларних награда ретроактивно,
као и низ других неправилности и недостатака из
области финансијског пословања. Напред наведене
неправилности директор није отклонио у разумном
року – готово девет мјесеци од прве до друге
контроле а многе није отклонио ни до данас. Поред
неправилности утврђених у наведеним извјештајима
интерне контроле за контролу буџетских корисника
директору су као недостатак у раду дате и бројне
примједебе појединих политичких партија на рад и
понашање ЈП „Информативни центар“ Рудо а
посебно у изборном периоду, као и недоступност
телевизије Рудо опозиционим политичким странкама

током цијеле године осим периода изборне
кампање и не реемитовање дневника БН телевизије
супротно закључку Скупштине општине Рудо
којим се то од ЈП „Информативни центар“ Рудо
тражи.
Из свега напред наведеног евидентно је
директорово непоштовање законских прописа и
његов нерад и неангажованост па је Скупштина
општине имајући то у виду на основу члана
18.Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“ бр.68/07) и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и
2/09) одлучила као у изреци.
ПРАВНА ПОУКА:Против овог рјешења може се
покренути управни спор код надлежног окружног
суда Источно Сарајево у року од 30 дана од дана
достављања.
Број:01-018-236/10.
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 18.Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ бр.68/07, члана 4. Закона о министарским,
владиним другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03)
и члана 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст,
9/08 и 2/09, Скупштина општине Рудо на својој
сједници одржаној дана 30.12.2010. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП
„ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР“ РУДО
Члан 1.
НИКИТОВИЋ ИГОР, именује се за
вршиоца дужности директора ЈП „Информативни
центар“ Рудо, на период до два мјесеца, односно до
окончања процедуре по јавном конкурсу за
именовања директора ЈП „Информативни центар“
Рудо.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.

„Службени гласник општине Рудо“

број 1/11

Страна

10

О б р а з л о ж е њ е:

Члан 1.

Дана 30.12.2010. године Скупштина општине
Рудо разрјешила је са функције директора ЈП
„Информативни центар“ Рудо Тасић Љубинка из
Рудог.
Обзиром да је разрјешењем директора
ЈП“Информативни центар“ Рудо остао без органа
управљања то се приступило именовању вршиоца
дужности директора ЈП „Информативни центар“
Рудо.
Како је Скупштина општине Рудо Одлуком
број: 01-022-187/10 од 06.12.2010. године расписала
конкурс за избор и именовање ЈП „Информативни
центар“ Рудо то се, у складу са чланом 4. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ бр.41/03)
вршилац дужности ЈП“
ИНформативни центар“ Рудо именује на период до
два мјесеца, односно до окончања процедуре по
јавном
конкурсу
за
именовање
директора
ЈП“Информативни центар“ Рудо
На основу члана 18.Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“
бр.68/07 и члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09) Скупштина општине
Рудо на приједлог Комисије за избор и именовање
именује Никитовић Игора за вршиоца дужности
директора ЈП „Информативни центар“ Рудо.

Укида се рјешење о разрјешењу вршиоца
дужности Старјешине Ватрогасног друштва“ Рудо
број:01-018-135/10 од 04.11.2010. године.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
покренути управни спор код надлежног Суда
Источно Сарајево у року од 30 дана од дана
достављања овог рјешења.
Број:01-018-237/10.
Датум:30.12.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 87. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број:101/04, 42/05 и 118/05 и члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) поступајући
по Обавјештењу Министарства управе и локалне
самоуправе бр.10.3-014-304/10 од 09.12.2010. године
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 30.12.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о укидању Рјешења о разрјешењу вршиоца
дужности Старјешине Ватрогасног друштва Рудо

Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рудо је на сједници
одржаној 04.11.2010.године Рјешењем број: 01018-135/10 са функције вршиоца дужности
Старјешине Ватрогасног друштва Рудо разрјешила
Симић Ђорђа из Рудог.
Министарство
управе
и
локалне
самоуправе је, на захтјев Начелника општине,
провело поступак административног надзора и
уочило недостатке код оспореног рјешења у
погледу повреде члана 44.,64. и 65. Пословника
Скупштине општине Рудо-пречишћени текст
(„Службени гласник општине Рудо“ бр.8/08) и
актом број:10.3-014-304/10 од 09.12.2010. године, у
складу са чланом
87. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05), тражило од
Скупштине општине Рудо да наведени акт измјени,
укине или поништи.
Обзиром да се измјеном оспореног акта
немогу отклонити уочене неправилности а да нису
испуњени услова предвиђени за поништење
оспореног рјешења (члан 252. Закона о општем
управном поступку) то Скупштина општине Рудо
на основу члана 87. Закона о локалној самоуправи
и члана 34. Статута општине Рудо приступа
његовом укидању.
Број: 01-018-231/10
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 87. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05 и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и
2/09) поступајући по Обавјештењу Министарства
управе и локалне самоуправе бр.10.3-014-304/10

„Службени гласник општине Рудо“

број 1/11

Страна

11

од 09.12.2010. године Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 30.12.2010. године, донијела
је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о укидању Рјешења о именовању вршиоца
дужности
Старјешине Ватрогасног друштва Рудо
Члан 1.
Укида се рјешење о именовању вршиоца
дужности Старјешине Ватрогасног друштва“ Рудо
број:01-018-130/10 од 04.11.2010. године.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рудо је на сједници
одржаној 04.11.2010.године Рјешењем број: 01-018130/10 на функцију вршиоца дужности Старјешине
Ватрогасног друштва Рудо именовала Симић
Драгана из Рудог.
Министарство управе и локалне самоуправе
је, на захтјев Начелника општине, провело поступак
административног надзора и уочило недостатке код
оспореног рјешења у погледу повреде члана 44.,64. и
65. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине
Рудо“ бр.8/08) и актом број:10.3-014-304/10 од
09.12.2010. године, у складу са чланом 87. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05), тражило од
Скупштине општине Рудо да наведени акт измјени,
укине или поништи.
Обзиром да се измјеном оспореног акта
немогу отклонити уочене неправилности а да нису
испуњени услова предвиђени за поништење
оспореног рјешења (члан 252. Закона о општем
управном поступку) то Скупштина општине Рудо на
основу члана 87. Закона о локалној самоуправи и
члана 34. Статута општине Рудо приступа његовом
укидању.
Број: 01-018-230/10
Датум:30.10.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 41. Закона о заштити од
пожара-пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“ бр.6/09) и члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 30.12.2010. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрешењу вршиоца дужности старјешине
Ватрогасног друштва Рудо
Члан 1.
СИМИЋ ЂОРЂЕ из Рудог разрјешава се са
функције
вршиоца
дужности
Старјешине
Ватрогасног друштва Рудо.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштине општине Рудо је актом број 01023-89/10 од 11.05.2009. године на функцију
вршоца дужности Старјешине Ватрогасног
друштва Рудо именовала је Симић Ђорђа из Рудог,
на период до шесдесет дана, односно до окончања
процедуре по јавном конкурсу за именовање
старјешине Ватрогасног друштва Рудо.
Дана
30.12.2010.године
Скупштина
општине Рудо је на приједлог Комисије за избор и
именовања разрјешила са функције вршиоца
дужности Старјешине Ватрогасног друштва Рудо
Симић Ђорђа из Рудог.
Вршилац
дужности
Старјешине
Ватрогасног друштва Рудо разрјешен је из разлога
што није усвојен Извјештај о раду Ватрогасног
друштва Рудо јер је у њему садржан углавном
финансијски извјештај а нема извјештаја шта је
урађено у протеклом периоду. Такође Вршилац
дужности Старјешине Ватрогасног друштва Рудо
није у протеклом периоду успио да изврши
пререгистрацију Ватрогасног друштва, односно да
се у њему успостави пуна контрола законитости и
рада и да у Ватрогасном друштву Рудо и даље има
доста пропуста у раду. Још један разлог за његово
разрјешење је што није побољшао опремљеност и
организацију, нити укупне услове оспособљености
и организованости Ватрогасног друштва да обавља
послове из своје надлежности.
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Г-дин Симић Ђорђе је Одлуком Скупштине
општине Рудо бр. 01-023-89/10 од 11.05.2009. године
именован на функцију вршоца дужности Старјешине
Ватрогасног друштва Рудо, на период до шездесет
дана. Обзиром да је од његовог именовања до данас
протекло преко осамнест мјесеции да је у том
периоду остварио више од 5.000 КМ а да члан 4. став
2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске предвиђа да се без
јавног оглашавања на неку функцију може
именовати неко лице само на период до два мјесеца
и да се оваква именовања немогу поновити и за која
укупна накнада за цијели период не износи више од
5.000 КМ то Комисија за избор и именовања
предлаже његово разрјешење са функције вршиоца
дужности старјешине ватрогасног друштва Рудо.
Имајући у виду напред наведено Скупштина
општине Рудо је на основу члана 41. Закона о
заштити од пожара-пречишћени текст („Службени
гласник Републике Српске“ бр.6/09) и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09)
одлучила као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Против овог рјешења може се
покренути управни спор код надлежног окружног
суда Источно Сарајево у року од 30 дана од дана
достављања.
Број:01-018-232/10
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 41. Закона о заштити од
пожара-пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“ бр.6/09, члана 4. Закона о
министарским, владиним
другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ бр.41/03) и члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 30.12.2010. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности Старјешине
Ватрогасног друштва Рудо

окончања процедуре по јавном конкурсу за
именовање старјешине Ватрогасног друштва Рудо.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана
30.12.2010.године
Скупштина
општине Рудоје разрјешила је са функције
вршиоца дужности старјешине Ватрогасног
друштва Рудо Симић Ђорђа из Рудог.
Обзиром да је разрјешењем вршиоца
дужности старјешине Ватрогасно друштво Рудо
остало без органа управљања то се приступило
именовању новог вршиоца дужности старјешине
Ватрогасног друштва Рудо.
Како је Скупштина општине Рудо Одлуком
број: 01-022-186/10 од 06.12.2010.године расписала
конкурс за избор и именовање Старјешине
ватрогасног друштва Рудо то се, у складу са
чланом 4. Закона о министарским, владиним и
другим
именовањима
Републике
Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03)
вршилац дужности Старјешине Ватрогасног
друштва Рудо именује на период до два мјесеца,
односно до окончања процедуре по јавном
конкурсу за именовање Старјешине Ватрогасног
друштва Рудо.
На основу члана 41. Закона о заштити од
пожара-пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“ бр.6/09, и члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) а на
приједлог Комисије за избор и именовања
извршено је именовање Симић Драгана за вршиоца
дужности Старјешине Ватрогасног друштва Рудо.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
покренути управни спор код надлежног Суда
Источно Сарајево у року од 30 дана од дана
достављања овог рјешења.
Број:01-018-233/10
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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Члан 1.
СИМИЋ ДРАГАН из Рудог именује се за
вршиоца дужности старјешине Ватрогасног друштва
Рудо, на период до два мјесеца, односно до

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), након разматрања
Информације о реализацији одлука и закључака са
19. и 20. сједнице Скупштине, Скупштина општине
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Рудо на сједници одржаној дана 30.12.2010.године,
доноси

сједници одржаној
донијела је

дана

30.12.2010.

године,

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о реализацији одлука и
закључака са 19. и 20. сједнице Скупштине

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о стању запослености
на подручју општине Рудо

Члан 1.

Члан 1.

Усваја се Информација о реализацији одлука
и закључака са 19. и 20. сједнице Скупштине
општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-013-241/10.
Датум:30.12.2010.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.

22
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), разматрајући
Извјештај о раду замјеника начелника општине
Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 30.12.2010. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О НЕ УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО
Члан 1.
Не усваја се Извјештај о раду замјеника
начелника општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-014-242/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:30.12.10.
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), након разматрања
Информације o стању запослености на подручју
општине Рудо, Скупштина општине Рудо на

Усваја
се
Информација
о
стању
запослености на подручју општине Рудо.
Задужује се Биро за запошљавање Рудо и
Одјељење за привреду и фиансије да сачини
анализу колико је радника на подручју општине Рудо
од октобра 2008. године до сада остало без посла,
колико се радника запослило и за колико се лица
повећала евиденција на бироу за запошљавање и да се
на основу те анализе сачини приједлог Програма
помоћи оним лицима која су у наведеном периоду
остала без посла и незбринута и достави их
Скупштини општине Рудо на усвајање.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-013-245/10.
Датум: 30.12.2010.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,број 8/08пречишћени текст, 9/08 и 2/09), разматрајући
приједлог Одлуке о привременом финансирању
општине Рудо, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 30.12.2010. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Задужује се Начелник општине
и
Одјељење
за привреду и финансије да у
току јануара 2011.године дефинишу и сачине
приједлог буџета општине Рудо за 2011.годину и
доставе га Скупштини општине Рудо на усвајање.
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Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-401-244/10.
Датум:30.12.2010.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скукпштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о висини благајничког
максимума за 2010. годину број:02-40-34/10. од
13.01.2010.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном глалснику
општине Рудо“.

АКТА НАЧЕЛНИКА

25
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 6. Уредбе
о условима и начину плаћања готовим новцем
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.97/03 и
1/04), начелник општине Рудо, д о н о с и

Број: 02-40-13/11.
Датум:11.01.2011. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милко Чолаковић,дипл.прав.,с.р.

ОДЛУКУ
о висини благајничког максимума за 2011.годину
Члан 1.
Утврђује се висина благајничког максимума
у износу од 1.000,00 КМ.
Члан 2.
Готовим новцем из благајне могу се плаћати
аконтације путних трошкова и дневнице за службена
путовања у земљи и иностранству, услуге и друге
обавезе, изузев плаћања производа у трговини на
велико, према другом правном или физичком лицупредузетнику, ако њихов појединачни износ не
прелази 1.000,00 КМ по једном рачуну као и друге
исплате физичком лицу, ако њихов појединачни
износ не прелази 1.000,00 КМ.
Члан 3.
Благајнички максимум утврђује се за
пословну годину и може се повећавати односно
смањивати, уколико се измјене услови на основу
којих је утврђен.
Члан 4.
Готов новац, са којим благајна послује, чува
се у челичној каси са два кључа, смјештеној у
канцеларији благајне.
У случају да је каса оштећена или отворена о
томе се без одлагања обавјештава начелник општине
и други надлежни органи.
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С А Д Р Ж А Ј:
01-Одлука о измјени и допуни Статута општине
Рудо;
02-Одлука о измјени и допуни Одлуке о називу
улица, установа и трга у Рудом;
03-Одлука о укидању Одлуке о опозиву
потпредсједника Скупштине општине Рудо;
04-Одлука о укидању Одлуке о именовању
потпредсједника Скупштине општине Рудо;
05-Одлука о именовању потпредсједника Скупштине
општине Рудо;
06-Одлука о опозиву замјеника начелника општине
Рудо;
07-Одлука о преносу права власништва;
08-Одлука о одобравању средстава за уплату
оснивачког
улога
за
Народну
библиотеку
„Просвјета“ Рудо;
09-Одлука о одобравању средстава за уплату
оснивачког улога за ЦКПД „Просвјета“ Рудо;
10-Одлука о измјени Одлуке о именовању Комисије
за додјелу студентских кредита и стипендија;
11-Одлука о замјени члана Комисије за давање
приједлога за исплату једнократних помоћи
грађанима који су претрпили штету од елементарних
непогода;
12-Рјешење о укидању рјешења о разрјешењу
директора ЈП Информативни центар Рудо;
13-Рјешење о укидању рјешења о именовању
вршиоца дужности директора ЈП Информативни
центар Рудо;
14-Рјешење
о
разрјешењу
директора
ЈП
Информативни центар Рудо;
15-Рјешење о именовању в.д. директора ЈП
Инфорамтивни центар Рудо;
16-Рјешење о укидању рјешења о разрјешењу
в.д.старјешине Ватрогасног друштва Рудо;
17-Рјешење о укидању рјешења о именовању в.д.
старјешине Ватрогасног друштва Рудо;
18-Рјешење
о разрјешењу в.д.
старјешине
Ватрогасног друштва Рудо;
19-Рјешење
о
именовању
в.д.старјешине
Ватрогасног друштва Рудо;
20-Закључак о усвајању Информације о реализацији
одлука и закључака са 19. и 20. сједнице Скупштине
општине Рудо;
21-Закључак о не усвајању Извјештаја о раду
замјеника начелника општине Рудо;
22-Закључак о усвајању Информације о стању
запослености на подручју општине Рудо;
23-З а к љ у ч а к;
24-Одлука о висини благајничког максимума за
2011. годину.
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