СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XV

Број: 7

Рудо, 5 јул 2011.године

АКТА СКУПШТИНЕ

01
На основу члана 6.став 2.а у вези са чланом 7. Закона о
Министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ бр.41/03) и члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број: 8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 27.06.2011.године, д о н
и ј е л а је
ОДЛУКУ
o измјени и допуни Одлуке о утврђивању
критеријума за избор и именовање органа управљања
у предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Рудо
Члан 1.
У члану 2. Одлуке о утврђивању критеријума за
избор и именовање органа управљања у предузећима и
установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо
број: 01-023-151/04 од 25.02.2004. године и број: 01-023174/04 од 07.04.2004. године, став 1., поднаслов А)
Предузећа, тачка 1. алинеја 1 мјења се и гласи:
„-висока или виша спрема уколико Законом који
регулише конкретну област, није прецизно одређен степен
и смјер стручне спреме“.
У истом члану, став 1. иза поднаслов Б)Установе,
тачка 1. алинеја 1. Мјења се и гласи:
„-висока или виша спрема уколико Законом који
регулише конкретну област, није прецизно одређен степен
и смјер стручне спреме“.
Члан 2.
Члан 6. мјења се и гласи:

„Сва предузећа и установе, чији је оснивач Скупштина
општине Рудо, дужни су ускладити своја нормативна
акта са овом одлуком у року од 45 дана од дана њеног
ступања на снагу.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-022-124/11
Датум:27.06.2011.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р.

02
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:75/04),
члана 21. Закона о класификацији дјелатности и
регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској („Службени гласник Републике
Српске“ број:74/10), члана 30. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“ број: 8/08-пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11)
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
27.06.2011.године, д о н и ј е л а је
ОДЛУКУ
o измјени и допуни Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Информативни
центар Рудо
Члан 1.
У члану 8. Одлуке о усклађивању Одлуке о
оснивању Јавног предузећа Информативни центар Рудо
број: 01-022-36/11 од 29.04.2011.године став 1. алинеја
15. мјења се и гласи:
„61.10-Дјелатности жичане комуникације“.
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У истом члану, став 1. иза алинеје 15. додају се
алинеје 16.,17. и 18. које гласе:
„61.20 -Дјелатности бежичне комуникације
61.30 -Дјелатности сателитске телекомуникације
61.90 -Остале телекомуникационе услуге.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-022-123/11
Датум:27.06.2011.год.

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

03
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08- пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11), разматрајући Програм
запошљавања у пољопривреди на бази 100 запослених за
период 2011-2013.године, Скупштинa општине Рудо на
сједници одржаној дана 27.06.2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Програма запошљавања у пољопривреди
на бази 100 запослених за период 2011-2013.године
Члан 1.
Усваја се Програм запошљавања у пољопривреди
на бази 100 запослених за период 2011-2013.године.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм
запошљавања у пољопривреди на бази 100 запослених за
период 2011-2013.године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ".
Број: 01-022-127/11
Дана: 27.06.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р.
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04
На основу члана 34 Статута општине Рудо
(„Службени гласник Општине Рудо“, бр. 8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 13. Закона о
буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник РС“бр.54/08-пречишћени текст, 126/08 и 92/09),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
27.06.2011.године, доноси

6.За покриће дијела недостајућих ср.за порезе и
доприносе на лична примања Административне службе.............................................. 15.850 КМ
7. Буџетска резерва.......................................
5.000 КМ
III-Износ од 138.550 КМ остаје нераспоређен
Члан 2.

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СУФИЦИТА ОСТВАРЕНОГ У
2010.ГОДИНИ

Задужује се Начелник општине и Одјељење за
привреду и финансије да приликом израде ребаланса
буџета за 2011.годину у исти укључе финансијске
ефекте расподјеле средстава из члана 1. ове Одлуке.

Члан 1.

Члан 3.

Остварен суфицит у буџету општине Рудо за
2010. године у износу од
582.238 КМ распоређује се
за следеће намјене:

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо.

I- Износ од 307.140 KM остварених од накнада за
потопљено земљиште распоређује се:
1.За стимулативно кредитирање .................. 20.000 КМ
2.За елементарне непогоде............................ 33.000 КМ
3.Учешће општине у пројекту ХЕЛП..........
12.520 КМ
4.Одрживи повратак......................................
1.000 КМ
5.Додатни радови на асфалтирања започетих улица у граду.......................................
21.000 КМ
6.Набавка службеног аутомобила..............
40.000 КМ
7.Учешће општине у пројекту Реконструкција дома здравља.................................... 120.000 КМ
8. За финансирање капиталних пројеката
у 2011.године.............................................
59.620 КМ
II-Износ од 136.548 КМ остварен по основу више
остварених пореских и дијела непореских прихода у
2010.год. распоређује се:
1.За исплату плата функционерима по Закључку бр.01-410-116/11..................................... 17.588 КМ
2.Измирење обавеза ЦКПД“Просвјета“ Рудо
по основу пореза и доприноса на лична
приманја из ранијег периода....................... 30.305 КМ
3.За ЦКПД“Просвјета“Рудо...........................
8.000 КМ
-Трошкови манифестације Видаковићеви
дани културе...........................
3.000 КМ
-Трошкови одласка КУД на „Балкан
фолк фест“ у Бугарску................ 5.000 КМ
4.За ОРА Рудо .................................................... 29.805 КМ
-Средства лична примања новог
радника.............................................7.500 КМ
-Средства пo судским рјешењима...7.930 КМ
-Учешће у пројекту Интеркултурални камп.....................................14.375 КМ
5.За Установу за управ.спортским објектима
„Рудоспорт“...................................................... 30.000 КМ
-За одлазак спортиста на МОСИ у
Сокоцу........................................... 10.000 КМ
-За недостајућа средства за текуће
Пословање.................................... 20.000 КМ

Број: 01-022-126/11.
Датум:27.06.2011. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општнине Рудо
Добрисав Милинковић, дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 44. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник РС“, бр.
54/08-пречишћени текst, 126/08 i 92/09) и члана 24.
Правилника о финансијском извјештавању за кориснике
прихода буџета Републике, општина, градова и фондова
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 56/04,
62//04,11/05 и 14/07) 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 27.06.2011.год., у с в о ј
и л а је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ РУДО ЗА ПЕРИОД 01.01.2010. ДО
31.12.2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Годишњим обрачуном буџета општине Рудо за
2010.год. утврђени су :
Укупно остварени приходи и примици су...4.302.009 КМ
Укупно извршени расходи и издаци су........4.535.951КМ
Члан 2.
Остварени суфицит у 2010. години износи
582.238 КМ.
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Члан 3
Остварени приходи и извршени расходи буџета
исказани су у Извјештају о извршењу буџета за период
01.01.2010.-31.12.2010.год. по економској класификацији
буџетских средстава и буџетских издатака, те извјештаји о
извршењу буџета за период 01.01.2010.-31.12.2010. године
по организационој и функционалној класификацији
буџетских издатака и чине саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношењa а биће
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-125/11.
Датум:27.06.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. и 40. Статута општине Рудо
(
„Службени
гласник
општине
Рудо“број:8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11 ) и члана 155. и 156.
Пословника Скупштине општине Рудо ( „Службени
гласник општине Рудо“број:8/08 ), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 27.06.2011. године д о н
ијела је
ОДЛУКУ
о опозиву са функције потпредсједника Скупштине
општине Рудо
Члан 1.
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН, 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
одржаној
27.06.2011.године
Скупштина општине Рудо је опозвала са функције
потпредсједника Скупштине господина Јовановић
Драгана сматрајући да он функцију подпредсједника
Скупштине општине Рудо „није обављао довољно
успјешно“, а позивајући се на члан 156. Пословника
Скупштине општине Рудо.
У приједлогу за опозив потпредсједника група од
девет одборника (што чини више од 1/3 укупног броја
одборника) дала је следеће образложење:
„Именовани је на ову функцију именован
Одлуком Скупштине општине Рудо на 19.сједници која је
одржана 04.11.2010.године мимо наше сагласности. На
22.сједници од 26.01.2011.године, именовани је био
опозван са функције потпредсједника, на коју Одлуку се
жалио надлежном суду а уједно тражио од Министарства
за локалну управу и самоуправу увођење надзора и
давање мишљења у вези исте. На основу мишљења и
приједлога министарства , а због процедуралних пропуста
на 22.сједници, Скупштина је на својој 24.сједници, која је
одржана 26.05.2011.године, поништила своју Одлуку о
опозиву са функције потпредсједника Скупштине
општине Рудо господина Јовановић Драгана, тако да је
формално правно на тој функцији од 04.11.2010. године а
фактички функцију је обављао у времену од
04.11.2010.године до 26.01.2011.године и од 26.05.2011.
до сада.На основу напријед изнјетог, а посебно имајући у
виду наш став и мишљење да смо били против избора
овог кандидата и на 19.сједници и да исти по нашем
мишљењу није, нити ће наведену функцију обављати
довољно успјешно“.

У складу са чланом 149. Пословника
Скупштине општине Рудо који гласи:
„Приједлоге кандидата за избор и именовање из
надлежности Скупштине дају Комисија за избор и
именовање, као и сви одборници“. Комисија за избор и
именовање је разматрала приједлог групе одборника за
опозив потпредсједника Скупштине и исти није
подржала што је на сједници Скупштине изнео
предсједник Комисије.
Предсједник клуба одборника Церовић Дејан је
после извјештаја Комисије за избор и именовања,
испред клубова одборника који су покренули
иницијативу за опозив, дао поново исти приједлог
Скупштини за опозив са функције потпредсједника
Скупштине и тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Члан 40. Статута предвиђа да „Предсједник
односно потпредсједник Скупштине општине може
бити опозван ако функцију не врши у складу са законом
и актима Скупштине општине. Приједлог за опозив
може поднијети најмање 1/3 одборника у Скупштини
општине.“
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 или
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
потпредсједника Скупштине општине Рудо од
присутних 17 одборника колико броји Скупштина,
гласало је:
- „за“ опозив 9 одборника
- „против“ опозива 8 одборника,
Након
саопштавања
резултата
гласања
Предсједник Скупштине општине Рудо је констатовао
да је Јовановић Драган 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:01-022-128/11.
Датум:27.06.2011.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц.,с.р.

07
На основу члана 34. и 39. Статута општине
Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“број:8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11 ) а у складу са
чланом 20.и 149. Пословника Скупштине општине Рудо
( „Службени гласник општине Рудо“број:8/08 ),
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Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
27.06.2011. године д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о именовању потпредсједника Скупштине општине
Рудо
Члан 1.

08
На основу члана 18 Закона о систему јавних
служби
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,број:68/07), и члана 34. Статута општине Рудопречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“
бр.8/08 и 9/08), Скупштина општине Рудо, на сједници
одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је

СИМИЋ СЛАВИША, именује се на функцију
потпредсједника Скупштине општине Рудо на период
трајања мандата Скупштине општине Рудо.

ОДЛУКУ
o расписивању поновног Јавног конкурса за избор и
именовање директора у ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо

Члан 2.

Члан 1.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.

Расписује се поновни Јавни конкурс за избор и
именовање директора у ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо.
Члан 2.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На
сједници
одржаној
27.06.2011.године
Скупштина општине Рудо је опозвала са функције
потпредсједника Скупштине господина Јовановић
Драгана.
Опозивом
досадашњег
потпредсједника
Скупштине створена је потреба за именовање новог што
је Скупштина општине Рудо и учинила на својој
25.редовној сједници.
Група од осам одборника је предложила да се на
функцију подпредсједника Скупштине општине Рудо
именује одборник Симић Славиша. Овај приједлог
подржала је и Комисија за избор и именовања у складу са
чланом 149. Пословника Скупштине општине Рудо. На
самој сједници Скупштине, као кандидат за именовање на
функцију потпредсједника Скупштине, од стране
одборника предложен је и одборник Анђић Никола.
Члан 20. Пословника Скупштине општине Рудо
предвиђа да се о именовању потпредсједника Скупштине
општине Рудо одборници изјашњавају тајним гласањем.
Након спроведеног тајног гласања, од присутних
17 одборника колико броји Скупштина општине Рудо, за
кандидата Симић Славишу гласало је 10 одборника а за
кандидата Анђић Николу гласало је 7 одборника.
Након
саопштавања
резултата
гласања
Предсједник Скупштине општине Рудо је констатовао да
је Симић Славиша именован на функцију 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:01-022-129/11.
Датум:27.06.2011.год.

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

Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо ће, након што се изврши усаглашавање
Статута ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо, расписати јавни
конкурс и извршити поступак избора, укључујући
преглед приспјелих пријава, обављање интервјуа, оцјену
и предлагање кандидата за избор и именовање.
Члан 3.
Јавни конкурс објавиће се у „Службеном
гласнику Републике Српске “, дневном листу „Фокус“и
Телевизији Рудо.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ".
Број: 01-022-121/11
Дана: 27.06.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р.
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На основу члана 34.и 43. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) 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 27.06.2011.године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању Tима за праћење инплементације
Пројекта јачања здравственог сектора

„Службени гласник општине Рудо“

број 7/11

Страна
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Члан 1.

11

Именује се тим за праћење имплементације
Пројекта јачања здравственог сектора у саставу:
1. Ћировић Витомир - предсједник
2. Милинковић Добрисав-члан
3. Бошњаковић Снежана-члан
Члан 2.
Задатак тима је да праћење инплементације
пројекта јачања здравственог сектора, планирање и
предузимање активности на извршавању обавеза општине
Рудо дефинисане Споразумом о обавезама и одговорности
у процесу инплементације пројекта и да по завршетку
истог сачини извјештај Скупштини општине Рудо.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-022-122/11.
Датум: 27.06.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц,,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени текст), разматрајући Програм
запошљавања у пољопривреди на бази 100 запослених за
период 2011-2013 година, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
27.06.2011.године, донијела је
ЗАК ЉУЧАК
о измјени Закључка број: 01-410-116/11. од
26.05.2011.године
Члан 1.
У члану 1. став 3. иза ријечи „Симић Славишу“
додаје се текст: „и плате замјеника начелника, јер су
исти обављали функције у протеклом периоду за који се
врши усклађивање плата и накнада функционерима
Скупштине општине Рудо“, даљи текст овог става се
брише.
У ставу 4. бришу се ријечи „евентуалних
вишкова или“ и додаје се „цртица (-)“ и наставља се
даљи текст.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-410-131/11.
Датум:27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

З А К Љ У Ч А К

12

Члан 1.
Задужује се Начелник општине и Одјељење за
привреду и финансије да у циљу стварања услова за
реализацију Програма запошљавања у пољопривреди на
бази 100 запослених за период 2011-2013. година за 26.
редовну сједницу Скупштине општине Рудо припреми
Одлуку о условима за расподјелу кредитних средстава из
буџета општине Рудо а чије ће одредбе бити усаглашене
са наведеним Програмом.
Задужује се Начелник општине и Одјељење за
привреду и финансиује да у најскорије вријеме припреми
приједлог Одлуке о подстицајима у пољопривредној
производњи и исту достави Скупштини општине Рудо на
усвајање.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст),
разматрајући Извјештај о извршењу буџета општине
Рудо за период од 01.01.-31.03.2011. године, Скукпштна
општине Рудо на сједници одржаној дана 27.06.2011.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине
Рудо за период од 01.01.-31.03.2011.године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу буџета општне
Рудо за период од 01.01.-31.03.2011.године.

Број:01-016-149/11.
Датум:27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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Члан 2.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број:01-410-130/11.
Датум: 27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-401-133/11.
Датум:27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени текст), разматрајући Извјештај
начелника општине Рудо за 2010.години, Скупштина
општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
27.06.2011.године, донијела је
ЗАК ЉУЧАК
о усвајању Извјештаја начелника општине Рудо за
2010. годину
Члан 1.

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о раду инспекцијских
служби за 2010.годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о раду комуналне полиције
за 2010.годину

Усваја се Извјештај начелника општине Рудо за
2010.годину.

Члан 1.
Усваја се Информација о раду комуналне
полиције за 2010.годину.

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

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

Број:01-013-132/11.
Датум: 27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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Број:01-371-134/11.
Датум:27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени текст), разматрајући Извјештај о
извршењу капиталних инвестиција за 2010.годину,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
27.06.2011.године, донијела је
ЗАК ЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршењу капиталних
инвестиција за 2010.годину

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о раду инспекцијских
служби за 2010.годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о раду здравственосаинтарне инспекције за 2010.годину

Члан 1.
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу капиталних
инвестиција за 2010. годину.

Усваја се Информација о раду здравственосанитарне инспекције за 2010.годину.

„Службени гласник општине Рудо“
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Члан 2.

Члан 1.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.

Усваја се Информација о раду урбанистичкограђевинске инспекције за 2010.годину.

Број:01-510-136/11.
Датум: 27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени
текст),
разматрајући
Информацију о стипендирању и кредитирању студената у
2010/2011. школској години, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о стипендирању и
кредитирању студената у 2010/2011.школској години
Члан 1.

Број:01-362-137/11.
Датум:27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о раду инспекцијских
служби за 2010.годину, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је

Усваја се Информација о стипендирању и
кредитирању студената у 2010/2011.школској години.

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о раду саобраћајне
инспекције за 2010.годину

Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-013-142/11.
Датум: 27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

Члан 1.
Усваја се Информација о раду саобраћајне
инспекције за 2010.годину.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени
текст),
разматрајући
Информацију о раду инспекцијских служби за
2010.годину, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о раду урбанистичкограђевинске инспекције за 2010.годину

Број:01-346-138/11.
Датум:27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

20
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Извјештај о раду ЦКПД „Просвјета“ Рудо
за 2010.годину, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је
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З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду ЦКПД „Просвјета“ Рудо
за 2010.годину

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о комуналним
дјелатностима

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду ЦКПД „Просвјета“
Рудо за 2010.годину.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.

Члан 1.
Усваја се Информација о обављању комуналне
дјелатности и стању комуналне инфраструктуре, стању
локалних путева, школских установа и спортских терена
у општини Рудо.
Члан 2.

Број:01-018-139/11.
Датум: 27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-37-141/11.
Датум:27.06.2011.

21
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени текст), разматрајући Извјештај о
раду ОО Црвени крст Рудо за 2010.годину, Скупштина
општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду ОО Црвени крст Рудо за
2010.годину

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о стипендирању и
кредитирању студената у 2010/2011. школској години,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана
27.06.2011.године, донијела је

Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду ОО Црвени крст Рудо
за 2010.годину.

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о стипендирању и
кредитирању студената у 2010/2011.школској години

Члан 2.
Члан 1.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.

Усваја се Информација о стипендирању и
кредитирању студената у 2010/2011.школској години.

Број:01-013-140/11.
Датум: 27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени
текст),
разматрајући
Информацију о обављању комуналне дјелатности и стању
комуналне инфраструктуре, стању локалних путева,
школских установа и спортских терена у општини Рудо,

Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-013-142/11.
Датум:27.06.2011.

„Службени гласник општине Рудо“

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени текст), разматрајући План рада
ЈУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо и Програм мјера на
заштити здравља становништва у општини Рудо за
2011.години, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Плана рада ЈУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“
Рудо и Програм мјера на заштити здравља
становништва у општини Рудо за 2011. годину
Члан 1.
Усваја се План рада ЈУ ДЗ „Др Стојана и
Љубица“ Рудо и Програм мјера на заштити здравља
становништва у општини Рудо за 2011. годину.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-50-143/11.
Датум: 27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

25

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-332-144/11.
Датум:27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

26
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о раду Пореске управе –
Подручна јединица Рудо, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о раду Пореске управе –
Подручна јединица Рудо
Члан 1.
Усваја се Информација о раду Пореске управе –
Подручна јединица Рудо.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-45-146/11.
Датум:27.06.2011.

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени
текст),
разматрајући
Информацију о Плану рада Шумског газдинства „Панос“
Вишеград за 2011.годину и стању шума на територији
општине Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о Плану рада Шумског
газдинства „Панос“ Вишеград за 2011.годину и стању
шума на територији општине Рудо
Члан 1.
Усваја се Информација о Плану рада Шумског
газдинства „Пансо“ Вишеград за 2011. годину и стању
шума на територији општине Рудо.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о стању у области Центра за
социјални рад Рудо, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о стању у области Центра
за социјални рад Рудо
Члан 1.
Усваја се Информација о стању у области
Центра за социјални рад Рудо.
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Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-53-145/11.
Датум: 27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

Задужује се Комисија за израду приједлога
Одлуке о спровођењу избора за предсједника и чланова
савјета мјесних заједница да заврши приједлог ове
Одлуке и да је заједно са Одлуком о провођењу избора у
мјесним заједницама доставе Скупштини општине Рудо
на усвајање за наредну 26. редовну сједницу Скупштине
општине Рудо.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени
текст),
разматрајући
Информацију о раду правобраниоца РС – Сједиште
замјеника Фоча, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о раду правобраниоца РССједиште замјеника Фоча
Члан 1.
Усваја се Информација о раду правобраниоца РССједиште замјеника Фоча.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.

Број:01-016-149/11.
Датум:27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишени текст),
разматрајући Информацију о реализацији одлука и
закључака Скупштине општине Рудо са 21, 22, 23. и 24.
сједнице Скупштине општине Рудо, Скупштина
општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
27.06.2011.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о реализацији одлука и
закључака Скупштине општине Рудо са 21, 22, 23. и
24. сједнице Скупштине општине Рудо

Број:01-760-147/11.
Датум: 27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц ,с.р.

Члан 1.
Усваја се Информација о реализацији одлука и
закључака Скупштине општине Рудо са 21, 22, 23. и 24.
сједнице Скупштине општине Рудо
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Члан 2.

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени
текст, 9/08, 2/09 и 1/11) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08-пречишени текст), разматрајући Извјештај о
раду мјесних заједница за 2010.годину, Скупштина
општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
27.06.2011.године, донијела је

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-013-148/11.
Датум:27.06.2011.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општне Рудо
Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р.

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду мјесних заједница за
2010. годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду мјесних заједница за
2010.годину.
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САДРЖАЈ
01-Одлука o измјени и допуни Одлуке о утврђивању

25-Закључак о усвајању Информације о Плану рада

критеријума за избор и именовање органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо;
02-Одлука o измјени и допуни Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Информативни
центар Рудо;
03-Одлука о усвајању Програма запошљавања у
пољопривреди на бази 100 запослених за период 20112013.године;
04-Одлука о расподјели суфицита оствареног у
2010.години;
05-Одлука о усвајању Годишњег обрачуна буџета
општине Рудо за период 01.01.2010. до 31.12.2010.године ;
06-Одлука о опозиву са функције потпредсједника
Скупштине општине Рудо;
07-Одлука о именовању потпредсједника Скупштине
општине Рудо;
08-Одлука o расписивању поновног Јавног конкурса за
избор и именовање директора у ЈУ ЦКПД „Просвјета“
Рудо;
09-Одлука о именовању Tима за праћење инплементације
Пројекта јачања здравственог сектора;
10-Закључак;
11-Закључак о измјени Закључка број: 01-410-116/11. од
26.05.2011.године;
12-Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета
општине Рудо за период од 01.01.-31.03.2011.године;
13-Закључак о усвајању Извјештаја начелника општине
Рудо за 2010. годину;
14-Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
капиталних инвестиција за 2010.годину;
15-Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу
капиталних инвестиција за 2010.годину;
16-Закључак о усвајању Информације о раду
здравствено-саинтарне инспекције за 2010.годину;
17-Закључак о усвајању Информације о стипендирању и
кредитирању студената у 2010/2011.школској години;
18-Закључак о усвајању Информације о раду
урбанистичко-грађевинске инспекције за 2010.годину;
19-Закључак о усвајању Информације о раду саобраћајне
инспекције за 2010.годину;
20-Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЦКПД
„Просвјета“ Рудо за 2010.годину;
21-Закључак о усвајању Извјештаја о раду ОО Црвени
крст Рудо за 2010.годину;
22-Закључак о усвајању Информације о комуналним
дјелатностима;
23-Закључак о усвајању Информације о стипендирању и
кредитирању студената у 2010/2011.школској години;
24-Закључак о усвајању Плана рада ЈУ ДЗ „Др Стојана и
Љубица“ Рудо и Програм мјера на заштити здравља
становништва у општини Рудо за 2011. годину;

Шумског газдинства „Панос“ Вишеград за 2011.годину
и стању шума на територији општине Рудо;
26-Закључак о усвајању Информације о раду Пореске
управе – Подручна јединица Рудо;
27-Закључак о усвајању Информације о стању у
области Центра за социјални рад Рудо;
28-Закључак о усвајању Информације о раду
правобраниоца РС-Сједиште замјеника Фоча;
29-Закључак о усвајању Извјештаја о раду мјесних
заједница за 2010. годину;
30-Закључак о усвајању Информације о реализацији
одлука и закључака Скупштине општине Рудо са 21, 22,
23. и 24. сједнице Скупштине општине Рудо;

„Службени гласник општине Рудо“

број 7/11

Страна
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