СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Рудо,4 новембра 2005 године

Година VIII

01
На основу члана 44. Закона о
буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник РС“,бр.96/03 и
14/04),
члана
4.
Правилника
о
финансијском
извјештавању
за
кориснике прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова („Службени
гласник РС“,бр.56/04 и 11/05) и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05),
Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 31.10.2005.године,
доноси
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ О
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
01.01.-30.09.2005.ГОДИНЕ
Члан 1.

Број: 6
садржини појединих рачуна у контном
оквиуру за кориснике прихода буџета
Републике, општина и градова као и
Одлуке о буџету општине Рудо за
2005.годину.
Члан 3.
Преглед остварених укупних прихода
и укупних расхода као и биланс буџета
на дан 30.09.2005.године чини саставни
дио ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања на огласној
табли Скупштине општине Рудо а
примјењиваће се од 01.10.2005.године и
накнадно објавити у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-306/05. ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.10/05 Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Усваја се Финансијски извјештај о
извршењу буџета општине Рудо за
период 01.01. – 30.09.2005.године са
слиједећи финансијским показатељима:
-укупни приходи....................
-укупни расходи....................
-вишак прих.над расходима.

2.261.189
1.935.549
325.640

Члан 2.
Распоред и књижење остварених
прихода и расхода у полугодишњем
Финансијском извјештају извршено је у
складу
са
одредбама
Закона
о
рачуноводству
и
Правилником
о
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грађанској солидарности,
социјалној правди,
личном интегритету,
уважавању
организацијских
разноликости,
транспарентности, и
трајно су усмјерени на стварање
дјелотворних
норматива
који
ће
унаприједити односе између опћинских
власти
и
невладиних/непрофитних
организација.

02
На основу „Споразума о односима између
Вијећа Министара БиХ и невладиног сектора
Босне и Херцеговине „ и „Стандарда квалитета
услуга између Владе и невладиног сектора
Босне и Херцеговине“, опредјељења и интереса
Скупштине општине Рудо, Начелника општине
Рудо и невладиних – непрофитних организација
из Рудог, усагласиле су своје ставове о будућем
партнерству и срадњи у општини Рудо кроз
СПОРАЗУМ
између Скупштине Општине, Начелника
општине
и невладиних/непрофитних организација
општине Рудо
Члан 1.
Споразум између Скупштине општине,
Начелника општине и невладиних/непрофитних
организација из Рудог (у даљем тексту »три
стране«)
представља
недвосмислено
опредјељење да, дуго времена подржавани рад и
развој невладиног сектора на својој територији,
формализује кроз Споразум и успоставе, на
основу заједничких вриједности које остварује
невладин и јавни сектор, јасне, ефикасне и
транспарентне процедуре међусобне сарадње и
партнерства.
Члан 2.
Три стране су сагласне да ће се, у међусобној
сарадњи, придржавати заједничких вриједности
и грађанских иницијатива које произилазе из
«Европске повеље о локалној самоуправи»,
«Устава БиХ», «Устава РС»,, «Закона о
локалној самоуправи РС», Статута општине
Рудо» које су темељ слободе и права грађана да
се слободно и без ограничења, међусобно
удружују, у изградњи демократског друштва
заснованог на:
учешћу грађан у одлучивању,
индивидуалној слободи и одговорности,
сарадњи локалних власти и грађана,

Члан 3.
Скупштина
општине
и
Начелник
општине , свјесно својих обавеза и одговорности
у пружању услуга грађанима Општине,
прихватају невладине/непрофитне организације
као партнера у испуњавању јавних потреба и
интереса грађана Рудог, у складу са највишим
стандардима квалитета, и спремни су да дио
специфичних послова, када се за то искаже
потреба кроз јасно утврђени Јавни интерес,1
повјере
невладиним/непрофитним
организацијама, дјелимично или у цјелини и, у
складу са тим, осигурају адекватна средства за
њихово провођење. Програми и пројекти који
буду финансирани средствима из јавних извора
морају имати јасно назначеног корисника услуга
који прихвата обавезе које произилазе из овог
Споразума и његових Анеx-а.
Невладине/непрофитне
организације
прихватају да преузму дио послова од јавног
интереса за грађане Рудог и строго воде рачуна
да, ни на који начин, не буде укључене и
повезане са било којим активностима и појавама
које би водиле евентуалним злоупотребама и
обманама
јавности,
корисника
услуга,
Скупштина општине и Начелника општине.
Невладине/непрофитне
организације
су
обавезне да се, у сарадњи са локалним властима,
придржавају «Кодекса понашања за невладин
сектор БиХ»2.
1

Јавни интерес. Опštinski начелник са својим сардницима
(помоћницима) дефинира које ће активности пренијети на
невладине/непрофитне организација током наредне
године (услуге које су од јавног интереса за грађане
Опštine а Опštinski начелник их преноси на
невладине/непрофитне организације)
2
«Кодекс понашања за невладин сектор у БиХ», усвојен
на Конференцији невладиних организација у Сарајеву 07.
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невладиним/непрофитним
организацијама6;
Скупштина општине и Начелник
општине, се обавезују да неће (изабрани
одборници или општински службеници),
за било које уговорене обавезе
невладиних/непрофитних организација, у
које су укључени, тражити било који
еквивалент или противувриједност у
новцу или другим услогама;
припремити и едуковати службенике,
како би били спремни транспарентно и
квалитетно успостављати партнерске
односе
с
представницима
невладиних/нерофитних организација;
најдиректније учествовати у едукацији
радника,
активиста
и
волонтере
невладиног сектора о могућностима
развоја међусекторске сарадње, посебно
из домена своје надлежности и
одговорности;

Члан 4.
Три стране су сагласне да успоставе сарадњу
на бази релевантних и мјерљивих показатеља са
којима ће моћи руководити на систематичан и
транспарентан начин кроз стандардизиране
поступке са јасно дефинисаним улазним,
излазним и мјерљивим циљевима који
претпостављају:
реализацију у складу са законским
обавезама3;
ефективно
постизања
релевантних
циљева изражених кроз јавни интерес;
ефикасну
реализацију
прихваћених
уговора кроз мјерљиве резултате;4
задовољство грађана – корисника
услуга;5
економично обављање послова уз
рационално кориштење ресуса;
поштивање
особља/запосленика
Општине и невладиних организација и
њихових права;
јасне механизме за трајно побољшање
међусобних односа.
Члан 5.
Скупштина општине и Начелник општине ,
ће максимално тежити остваривању ефикасних
веза са невладиним организацијама и то:
обавезе које произилазе из овог
Споразума и Анеxа И, ИИ, ИИИ, ИВ и В
Начелник општине ће именовати једну
особу (општинског службеника) или, ако
за то не постоје услови, извршити
прерасподјелу послова, и дио послова
придодати једном службенику за сарадњу
и
комуникацију
са
12. 2004. године, објављен од стране Центра за промоцију
цивилног друштва, јуни 2005. године. Анеx В овог
Меморандума.
3
Закон о буџет
4
“Листа за оцјену квалитета услуге ” (добављача услуге).
АНЕX ИИИ
5
Задовољство грађана ће се мјерити анкетирањем
корисника услуга које су пренесене на
непрофитне/невладине организације. Анкетни упитник ће
бити идентичан за анкетирање корисника услуга код свих
пројеката током једне године. За општине које су
ускладил свој рад са нормом ИСО 9001 : 2000 користи се
унифицирана процедура за оцјену корисника услуга.

У сврху образовања службеника и
представника невладиног/непрофитног сектора
организоват ће се округли столови, савјетовања,
конференције, медијске и wеб презентације. Три
стране се обавезује да ће, када је то год могућ, у
публикацијама и информативним материјалима
које издају истицати значај међусобног
партнерства и сарадње.
Члан 6.
С циљем рационалног и транспарентног
управљања јавним приходима (буџетом) те
дјелотворним
кориштењем
расположивих
ресурса, у сврху стварања квалитетнијег
окружења и услуга за грађане, Начелник
општине ће:
дефинисати послове од Јавног интереса
општине
које
ће
пренијети
на
невладине/непрофитне организације и
обезбиједити средства у годишњем
буџету,
у
оквиру
финансијских
могућности;
позваће невладине организација кроз
Јавни позив7 да пријаве своје пројеката и
6

Сарадник за сарању са невладиним/непрофитним
организацијама користиће поступак описан у АНЕX-у
ИИ који је дио овог Споразума.
7
Јавни позив – АНЕX И и овог Споразума.
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програма за одређене послове из Јавног
позива за њихово провођење у складу са
овим Споразума и његовим Анеxима,
Јавни позив ће јасно изнијети интерес
општине, критерије за пријаву и
критеријима за оцјењивање. Датуми
објављивања Јавног позива биће разумни
(најмање 15 дана од дана по
објављивању);
пријављени пројекати и програми биће
процјењени од стране Комисије коју
именује начелник сваке године у складу
са процедурама из Споразума и Анеxа,
невладине/непрофитне организације из
којих ће, евентуално бити именовани
чланови Комисије (Скупштине, Управног
одбора, извршног особља или њихових
ближих сродника), не могу аплицирати за
додјелу средстава током текуће године
или морају јавно изразити конфликт
интереса;
јавном објављивању резултата одабира,
након одлуке избора,
кроз обавјест
путем
писаног
одговора8
свим
организацијама које су се јавиле на Јавни
позив,
потписивање
уговора
за
тачно
прецизираним
обавезама
и
9
одговорностима. Уговор о кориштењу
средстава мора да садржи јасне и
недвосмислене
норме
којима
се
регулишу права, обавезе одговорности.
За све евентуалне неспоразуме надлежан
је суд који мора бити наведен у уговору;
праћењу
провођења
одобрених
програма/пројеката
невладиних/непрофитних организација те
намјенског трошења средстава,10
8

Одговор може и не мора садржавати разлоге избора или
неизбора.
9
Уговор се дефинишу све обавезе и одговорности. Уговор
мора да садржи одредбу о надлежном суду у случају
непоштовања Уговора. Цертифициране општине или
невладине/непрофитне организација морају посебно
водити рачуна о овој одредби у Уговору.
10
Намјенско трошење средстава у складу са прихваћеним
(усклађеним/усаглашеним) пројектом регулира се Угором.
Како би се избјегле све евентуалне недоумице око нивоа
средстава намјењених за «Људске ресурсе» или «техничку
асистенцу» пројекту, она остаје у оквиру надлежности
(прихватања приједлога) Општински начелника и на крају
Скупштине општине које ће прихватити или одбити
приједлог. Општински начелник може, у зависности од

обавези
описног/наративног
финансијског извјештавања,

и

Члан 7.
Невладине/непрофитне организације које
желе учествовати на Јавном позиву за
одобравање финансијске потпоре за њихове
програме и пројекте из буџетских средстава
морају испуњавати сљедеће стандарде и
принципе:
имати својство правног лица и дјеловати
у Рудом;11
да својим дјеловањем промовишу
вриједности
цивилног
друштва
и
придржавају се “Кодекса понашања за
невладине организације БиХ”;
да проводе активности усмјерене на
потребе заједнице, руководећи се
начелима дјеловања за опште добро;
да воде транспарентно финансијско
пословање и извјештаје о досадашњем
раду и резултатима;
не смију користити средства добивена из
буџетских средстава за финансирање
права својих чланова која се већ
финансирају из буџетских средстава по
посебним прописима.12
Члан 8.
Све три стране су сагласне да ће њихова
активност бити у складу са законом и правилима
која вриједе за недискриминацију у програмима
и пројектима подржаним од стране Општи Рудо:

Јавног интереса Општине, утврдити посебан % средстава,
из пројекта, за овај дио пројекта. Овај проценат може а не
не мора бити идентичан за све организације које
аплицирају за средства.
11
Када постоји одређена потреба за услугом коју не могу
пружити регистраване организације или организације из
општине Рудо, Начелник општине Рудо може промјенити
овај критерији али он морао бити истакнут у Јавном
позиву. Општински начелник може подржати групу
грађна која не мора бити регистрована или која не дјелује
на подручју општине Рудо да алицирају за средства из
општинског буџета али се програм, у правилу, мора
реализирати за грађане у општини Рудо.
12
Услуге које се једном финансирају, на бази годишњих
обавеза, не могу поновно бити финансиране кроз
програме и пројекте који произилазе из Јавног позива.
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све невладине/непрофитне организације
имају једнака права приступа јавном
сектору у Рудом и нико не смије бити
искључен из учешћа или ускраћен на
било који начин;
забрањена је дискриминација на основу
спола, хендикепа или старости;
Члан 9.
Скупштина Општине и Начелник општине
су спремни да прихвате, у складу са законом и
овим Споразумом и његовима Анеxима И, ИИ,
ИИИ, ИВ и В, понуду за суфинансирање
пограма и пројеката невладиних/непрофитних
организација мимо и изван процедура Јавног
позива
само
у
случају
када
невладина/непрофитна организација обезбиједи,
током године, од другог донатора преко 51%
седстава за пројекте и програме од интереса за
грађане општине Рудо, и то само онда:
када се не крше одредбе (закона) Одлуке
о буџету;
када је то услов донатора који је
обезбједио више од 51% средстава за
реализацију планираних
пројектних
средстваа;
када је то од интереса за грађане општине
Рудо;
Скупштина Општине и Начелник општине
Рудо се обавезују да ће се придржавати правила
и процедура из овог Споразума, његових Анеx-а
и Одлуке о буџету и да неће мимо и изва њих
вршити било коју финанасисјуку трансакцију са
било
којом
невладиним/непрофитном
организациом (удружењем или фондациом)
током године.
Члан 10.

је овај систем успостављених стандарда
квалитета услуга примјењив кроз
организацију која је одржива и за коју су
сагласне све стране;
уважава слијед успостављених процедура
и њихову међусобну интеракцију кроз
партнерсто све три стране да унаприједе
критерије и развију методе потребне за
осигурање што ефективнијег одвијања и
контроле цијелог процеса у свим фазама;
осигурају расположивост и проходнос
информација и ресурса неопходних за
подршку и мониторинг цијелог процеса;
осигурају мониторинг, мјерење и анализу
процеса када је то год потребно на
захтијев било које стране;
да развију механизме који омогућавају
примјену резултата анализе, мониторинг
или на други начин уочених недостатака.
Члан 11.
Промјене које настану по основу
промјена у документима на које се позива овај
Споразум биће по аутоматизму промјењене
уколико не мјењају садржај Споразум
(вриједности) који је усаглашен. У случају
промјена које ће директно утјецати на
ограничења овог Споразума и његових
појединих чланова, једна од страна, може
покренути поновни поступак на усаглашавање
како би се постигле опште сагласности.
Члан 12.
Споразум ће бити овјерен печатом
Скупштине општине ,општине Рудо, Начленика
општине Рудо и Референтне групе « општине
Рудо». Споразум са Анеx-има И, ИИ, ИИИ, ИВ
и В биће јавно објављен и доступан свим
заинтересираним странама.

Три стране прихватају да, када се год за то
укаже
потреба,
унаприједе, измјене и
Саставни дио Споразума су:
имплементирају одржив систем међусобног
партнерства искључиво на квалитету услуга
Анеx И «Јавни позив»:
који ће бити подложан сталном побољшању
Интерес општине
његове ефикасности у складу са захтијевима
Урнек
процедуре
за
стандарда који се постављају у складу са
пројекат
општеприхваћеним међународним критеријима
Критерији
за
оцјену
уз сагласност све три стране или номом ИСО
пројеката,
9001 : 2000. То подразумјева да:
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Анеx ИИ
«Опис корака, одговорности и
овлаштења”,
Анеx ИИИ
“Оцјена квалитета
услуга
имплементора пројекта (добављача)»,
Анеx ИВ “Листа за оцјену квалитета услуге
(добаљача)».
Анкеx В «Кодекс понашања а невладин сектор у
БиХ»
Број: 01-03-313/05.
Датум: 31.10/05.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

04
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општне
Рудо“.бр.4/05), након разматрања Информације
о статусу метеоролошке станице у Рудом,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 31.10.2005.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
ОУСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
СТАТУСУ МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ У
РУДОМ
Члан 1.

03
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.4/05), након разматрања
Информације о спровођењу закона и других
прописа из области заштите бораца, ратних
војних инвалида и породица погинулих бораца,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 31.10.2005.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА И ДРУГИХ
ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
БОРАЦА, РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И
ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
Члан 1.
Усваја се Информација о спровођењу
закона и других прописа из области заштите
бораца, ратних војних инвалида и породица
погинулих бораца.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-312/05.
Датум:31.10.05.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Усваја се Информација
метеоролошке станице у Рудом.

о

статусу

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-311/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.10.05.
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

05
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.4/05), након разматрања
Информације о изградњи школско-спортске
дворане у Рудом, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 31.10.2005.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
ИЗГРАДЊИ ШКОЛСКО-СПОРТСКЕ
ДВОРАНЕ У РУДОМ
Члан 1.
Усваја се Информација о изградњи
школско-спортске дворане у Рудом.
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о упису ученика у школску 2005/2006 годину,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 31.10.2005.године, донијела је

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ
УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2005/2006
ГОДИНУ

Број:01-03-310/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.10.05.
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Члан 1.
Усваја се Информација о упису ученика у
школску 2005/2006 годину.

06

Члан 2.

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.4/05), након разматрања
Информације о стању запослености на подручју
општине Рудо, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 31.10.2005.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ
ЗАПОСЛЕНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ РУДО
Члан 1.
Усваја се Информација Завода за
запошљавање – Биро Рудо о стању запослености
на подручју општине Рудо.

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-308/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.10.05.
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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На основу члана 34. и 79. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 110. Пословника
Скупштине
општине
Рудо“,бр.4/05),након
разматрања
захтјева
Остојић
Анђе
за
разрјешење у Комисији за избор, Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
31.10.2005.године, донијела је

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-309/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.10.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ОСТОЈИЋ АНЂЕ У
КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР
Члан 1.
Остојић Анђа, дипломирани правник из
Рудог, разрјешава се чланства у Комисији за
избор.

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.4/05), након разматрања Информације
„Службени гласник општине Рудо“
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Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-314/05.
Датум:31.10.05.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

09
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо“,бр.4/05), након
разматрања Информације о спровођењу избора
за
чланове
савјета
мјесних
заједница,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 31.10.2005.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

На основу члана 12. став 3. Закона о
Министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник РС“,бр.41/03), члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 110. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.4/05), Скупштина општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
31.10.2005.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ
АПОТЕКА „ЗДРАВЉЕ“ РУДО
Члан 1.
За
директора
ЈЗУ
Апотека
„Здравље“Рудо именује се Љиљана Остојић из
Рудог.
Члан 2.
Именовање из члана 1. врши се на
мандатни период од четири године.

Члан 1.

Члан 3.

Усваја се Информација о спровођењу
избора за чланове савјета мјесних заједница на
подручју општине Рудо.
Члан 2.
Задужује се Начелник општине да
организује
састанак
са
предтавницима
политичких партија и Општинском изборном
комисијом у циљу изналажења могућности за
избор чланова савјета мјесних заједница у
складу са Законом и Статутом.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-307/05.
Датум:31.10.05.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-304/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.10.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

11
На основу члана 12. став 3. Закона о
Министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник РС“,бр.41/03), члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 110. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.4/05), Скупштина општине
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Рудо
на
сједници
одржаној
31.10.2005.године, донијела је

дана
Члан 2.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ПРОСВЈЕТА“
РУДО

Именовање из члана 1. врши се на
мандатни период ое четири године.

Члан 1.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.

За вршиоца дужности директора Народне
библиотеке „Просвјета“ Рудо именује се Зоран
Стијеповић из Рудог.
Члан 2.

Члан 3.

Број:01-03-303/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.10.05. Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

Именовање из члана 1. врши се на период
до шест мјесеци.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-305/05.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.10.05.
Скупштине општине Рудо
Миодраг Миковић,с.р.

12
На основу члана 12. став 3. Закона о
Министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник РС“,бр.41/03), члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.3/05) и члана 110. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.4/05), Скупштина општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
31.10.2005.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦКПД
„ПРОСВЈЕТА“ РУДО
Члан 1.
За директора ЦКПД „Просвјета“ Рудо
именује се Ненад Мршевић.
„Службени гласник општине Рудо“
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С А Д Р Ж А Ј:
01 –Одлука о финансијском извјештају о
извршењу буџета за период 01.01.-30.09.2005
године;
02 - Споразум између Скупштине општине,
Начелника општине и невладиних/непрофитних
организација општине Рудо;
03 – Закључак о усвајању Информације о
спровођењу закона и других прописа из области
заштите бораца, ратних војних инвалида и
продица погинулих бораца;
04 – Закључак о усвајању Информације о
статусу метеоролошке станице у Рудом;
05 – Закључак о усвајању Информације о
изградњи школско-спортске дворане у Рудом;
06 – Закључак о усвајању Информације о стању
запослености на подручју општине Рудо;
07 – Закључак о усвајању Информације о упису
ученика у школску 2005/2006 годину;
08 – Рјешење о разрјешењу Остојић Анђе у
Комисији за избор;
09 – Закључак о усвајању Информације о
спровођењу избораза чланове савјета мјесних
заједница;
10 – Рјешење о именовању директора ЈЗУ
Апотека „Здравље“ Рудо;
11 – Рјешење о именовању ВД директора
Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо;
12 – Рјешење о именовању директора ЦКПД
„Просвјета“ Рудо;
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