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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXV Рудо, 11. јануар  2021. године Број 1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

1.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. и  52. Статута општине 

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

8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор и именовање 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор и именовања Скупштине 

општине Рудо именују се следећи одборници: 

1. Новаковић Исидора, предсједник 

2. Симић Жељко, замјеник предсједника 

3. Ћувиза Горан, члан 

4. Пријовић Нинослав, члан 

5. Ненадић Зоран, члан 

 

Члан 2. 

Комисија за избор и именовање обавља послове 

предвиђене Пословником, а то је: 

1) утврђује приједлоге за избор, именовање и 

разрјешење функционера, које бира или именује 

Скупштина,  

2) утврђује приједлог за састав радних тијела 

Скупштине,  

3) утврђује приједлог за именовање вршиоца 

дужности секретара,  

4) разматра приједлоге за избор и именовање 

директора јавних установа чији је оснивач Општина и 

даје мишљење Скупштини,  

5) разматра приједлоге за именовање чланова 

управних одбора јавних установа чији је оснивач 

Општина и даје мишљење Скупштини,  

6) утврђује приједлог одлуке о одборничком 

додатку и накнадама за рад радних тијела Скупштине,  

7) утврђује приједлог одлуке о платама и другим 

правима функционера Општине,  

8) утврђује приједлог одлуке о утврђивању Листе 

стручњака за именовање конкурсних комисија за 

спровођење поступка за пријем службеника у Општинску 

управу општине Рудо,  

9) утврђује приједлог одлуке о садржају, облику 

одборничке легитимације и начину вођења евиденције о 

издатим одборничким легитимацијама, 

 

 

 

10) сарађује са одговарајућим политичким 

странкама, органима, организацијама и установама у 

рјешавању кадровске политике у оквиру своје 

надлежности и  

11) разматра и друга питања која су утврђена 

законом и овим пословником. 

 

Члан  3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-1/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                           Скупштине општине Рудо 

                                           Радивоје Маринковић с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Рудо ( 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О   Д     Л     У    К     У 

o разрјешењу предсједника Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОР из Рудог разрјешава се са 

функције предсједника Скупштине општине Рудо због 

истека мандата на који је биран. 

Права по престанку функције именовани 

остварује у складу са Законом о статусу функционера 

локалне самоуправе(„Службени гласник Републике 

Српске“ бр.96/05 и 98/13). 

 

Члан  2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-

31/18 од 06.07.2018.године  Велибор Ћировић је 

именован на функцију предсједника Скупштине општине 

Рудо на период трајања мандата Скупштине општине 

Рудо. 
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 Чланом 41.Статута општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“број 4/17 и 8/17) предвиђено је да 

се предсједник Скупштине бира из реда одборника на 

временски период трајања мандата Скупштине. 

Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и функција 

предсједника Скупштине у предходном сазиву. 

Објављивањем коначних резултата локалних 

избора 2020.године и конституисањем Скупштине 

општине Рудо престао је мандат Супштини општине 

Рудо предходног сазива а самим тим је престао мандат 

њеном предсједнику Ћировић Велибору што се овим 

актом констатује. 

Имајући у виду напријед наведено Скупштина 

општине Рудо је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се 

изјавити жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема ове одлуке. 

  

Број:01-022-2/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                           Скупштине општине Рудо 

                                           Радивоје Маринковић с.р. 

3.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О    Д     Л     У    К     У 

o разрјешењу потпредсједника Скупштине општине 

Рудо 

 

 

Члан 1. 

ШЕРО ЕНВЕР из Рудог разрјешава се са 

функције потпредсједника Скупштине општине Рудо 

због истека мандата на који је биран. 

  

Члан  2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-

47/16 од 22.11.2016.године  Шеро Енвер је именован на 

функцију потпредсједника Скупштине општине Рудо на 

вријеме трајања мандата Скупштине. 

 Чланом 34.Статута општине Рудо ( „Службени 

гласник општине Рудо“број 4/17 и 8/17) предвиђено је да 

се потпредсједник Скупштине бира из реда одборника на 

временски период трајања мандата Скупштине.  

Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и функција 

потпредсједника Скупштине у предходном сазиву. 

Објављивањем коначних резултата локалних 

избора 2020.године и конституисањем Скупштине 

општине Рудо престао је мандат Супштини општине 

Рудо предходног сазива а самим тим је престао мандат 

њеном потпредсједнику Шеро Енверу што се овим актом 

констатује. 

Имајући у виду напријед наведено Скупштина 

општине Рудо је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се 

изјавити жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема ове одлуке. 

  

Број:01-022-3/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                           Скупштине општине Рудо 

                                           Радивоје Маринковић с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О    Д     Л     У    К     У 

o разрјешењу замјеника начелника општине Рудо 

 

Члан 1. 

ВИДАКОВИЋ МИТАР разрјешава се са 

функције замјеника начелника општине Рудо због истека 

мандата на који је биран. 

Права по престанку функције именовани 

остварује у складу са Законом о статусу функционера 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.96/05 и 98/13). 

 

Члан  2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-

55/16 од 02.12.2016.године  Видаковић Митар је 

именован на функцију замјеника начелника општине 

Рудо. 

 Чланом 55. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 

36/19) предвиђено је да мандат замјеника начелника траје 

до краја мандата  Скупштине општине која га је и бирала.

  

 Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и функција 

замјеника начелника у предходном сазиву. 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   1/21      11.01.2021.                                  Страна   

 

3 

Објављивањем коначних резултата локалних 

избора 2020.године и конституисањем Скупштине 

општине Рудо престао је мандат Супштини општине 

Рудо предходног сазива а самим тим је престао мандат и 

замјенику начелника Видаковић Митру, што се овим 

актом констатује. 

Имајући у виду напријед наведено Скупштина 

општине Рудо је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се 

изјавити жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема ове одлуке. 

  

Број:01-022-4/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                           Скупштине општине Рудо 

                                           Радивоје Маринковић с.р. 

5.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О     Д     Л     У    К     У 

o разрјешењу начелника Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности 

 

Члан 1. 

ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН из Рудог разрјешава се 

дужности начелника Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности због истека мандата на који је 

биран. 

Права по престанку дужности именовани 

остварује у складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.97/06). 

  

Члан  2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-

13/17 од 22.03.2017.године  Јовановић Драган је 

именован на дужност начелника Одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности општине Рудо. 

 Чланом 55. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.97/06) и чланом 73. Статута општине Рудо ( 

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

предвиђено је да се начелник одјељења бира на 

временски период трајања мандата Скупштине.  

Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и дужност 

начелника Одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности општине Рудо у предходном сазиву. 

Објављивањем коначних резултата локалних 

избора 2020.године и конституисањем Скупштине 

општине Рудо престао је мандат Супштини општине 

Рудо предходног сазива а самим тим је престала дужност 

начелника Одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности општине Рудо, што се овим актом 

констатује. 

Имајући у виду напријед наведено Скупштина 

општине Рудо је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се 

изјавити жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема ове одлуке. 

  

Број:01-022-5/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                           Скупштине општине Рудо 

                                           Радивоје Маринковић с.р. 

6.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О     Д     Л     У    К     У 

o разрјешењу начелника Одјељења за привреду и 

финансије, просторно уређење и инспекцијске 

послове 

 

Члан 1. 

ЧОЛИЋ ГОРДАНА из Рудог разрјешава се 

дужности начелника Одјељења за привреду и финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове, због истека 

мандата на који је бирана. 

Права по престанку дужности именовани 

остварује у складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.97/06). 

 

Члан  2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Рјешењем Скупштине општине Рудо број: 01-

020-11/17 од 22.03.2017.године  Чолић Гордана је 

именована на дужност начелника Одјељења за привреду 

и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, 

у општинској управи Рудо. 

 Чланом 55. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19) и чланом 73. Статута општине Рудо („Службени 
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гласник општине Рудо“број 4/17 и 8/17) предвиђено је да 

се начелник одјељења бира на временски период трајања 

мандата Скупштине.  

Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и дужност 

начелника Одјељења за привреду и финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општине Рудо у 

предходном сазиву. 

Објављивањем коначних резултата локалних 

избора 2020.године и конституисањем Скупштине 

општине Рудо престао је мандат Супштини општине 

Рудо предходног сазива а самим тим је престала дужност 

начелника Одјељења за привреду и финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове општине Рудо, што се 

овим актом декларативно констатује. 

Имајући у виду напријед наведено Скупштина 

општине Рудо је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се 

изјавити жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема ове одлуке. 

  

Број:01-022-6/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                           Скупштине општине Рудо 

                                           Радивоје Маринковић с.р. 

7.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине Рудо 

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

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О     Д     Л     У    К     У 

o разрјешењу секретара Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

МИЋОВИЋ БОЈАНА из Рудог разрјешава се 

дужности ВД секретара Скупштине општине Рудо због 

истека мандата на који је бирана. 

Права по престанку дужности именовани 

остварује у складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.97/06). 

  

Члан  2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Одлуком Скупштине општине Рудо број: 01-022-

35/20 од 09.06.2020.године  Мићовић Бојана је именована 

на дужност ВД секретара Скупштине општине Рудо. 

 Чланом 52. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.97/06) и чланом 41. Статута општине Рудо 

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

предвиђено је да се секретар скупштине бира на 

временски период трајања мандата Скупштине.  

Моментом почетка мандата новоизабраним 

одборницима престаје мандат одборницима Скупштине 

општине у предходном сазиву а самим тим и дужност 

секретара Скупштине општине Рудо у предходном 

сазиву. 

Објављивањем коначних резултата локалних 

избора 2020.године и конституисањем Скупштине 

општине Рудо престао је мандат Супштини општине 

Рудо предходног сазива а самим тим је престаје и 

дужност секретара Скупштине општине Рудо, што се 

овим актом констатује. 

Имајући у виду напријед наведено Скупштина 

општине Рудо је одлучила као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА:Против ове одлуке не може се 

изјавити жалба, али се може покренути управни спор код 

Окружног суда у Источном Сарајеву у року од 30 дана од 

дана пријема ове одлуке. 

  

Број:01-022-7/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                           Скупштине општине Рудо 

                                           Радивоје Маринковић с.р. 

8.................................................................. 
На основу члана члана 36. Статута општине Рудо 

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

члана 116. Пословника о раду Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:10/18, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

05.01.2021. године  донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за спровођење тајног 

гласања 

 

 

Члан 1. 

У Комисију за спровођење тајног гласања за 

избор функционера Општине Рудо именују се следећи 

одборници: 

1. Новаковић Исидора, предсједник 

2. Симић Жељко, замјеник предсједника 

3. Арсић Илија, члан 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије за спровођење тајног гласања 

је да организује поступак тајног гласања за именовање 

предсједника  и потпредсједника Скупштине општине 

Рудо и замјеника Начелника општине Рудо на 

конститутивној сједници Скупштине општине Рудо 

одржаној 05.01.2021.године по поступку утврђеном 

Пословником о раду Скупштине општине Рудо.  
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Члан  3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-8/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                           Скупштине општине Рудо 

                                           Радивоје Маринковић с.р. 

9.................................................................. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. и  42. Статута општине 

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

8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању предсједника Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

Милинковић Добрисав се именује на  функцију 

предсједника Скупштине општине Рудо на период 

трајања мандата Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-9/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

            РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                           Скупштине општине Рудо 

                                           Радивоје Маринковић с.р. 

10................................................................ 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. и  42. Статута општине 

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

8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању потпредсједника Скупштине општине 

Рудо 

 

Члан 1. 

Ћувиза Горан  се именује на  функцију 

потпредсједника Скупштине општине Рудо на период 

трајања мандата Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

  

Број:01-022-10/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

11................................................................ 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. и  64. Статута општине 

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

8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању замјеника начелника општине Рудо 

 

Члан 1. 

Видаковић Јовица се именује на  функцију 

замјеника Начелника општине Рудо на период трајања 

мандата Скупштине општине Рудо која га је изабрала. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-11/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

12................................................................ 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. и  53. Статута општине 

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

8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

Зоран Ђуровић, дипломирани правник из Рудог 

именује се за вршиоца  дужности секретара Скупштине 

општине Рудо на мандатни период до окончања поступка 

по конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Рудо а најдуже до деведесет дана. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-12/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

13................................................................ 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. и  74. Статута општине 

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

8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 05.01.2021. године  донијела је 
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О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу и друштвене дјелатности  

 

Члан 1. 

МЕДОВИЋ МИРЈАНА, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности 

општинске административне службе Рудо, на период до 

окончања поступка по конкурсу за избор и именовање 

начелника Одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности, а најдуже до деведесет дана. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-13/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

14................................................................ 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), члана 36. и  74. Статута општине 

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

8/17), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 05.01.2021. године  донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења 

за приверду и финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове 

 

Члан 1. 

МАРИЋ СЛАВОСЛАВ, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове општинске управе Рудо, на период 

до окончања поступка по конкурсу за избор и именовање 

начелника Одјељења за привреду и финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове, а најдуже до деведесет 

дана. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-14/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

15................................................................ 
Нa основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.97/16 и 36/19), и члана  36. Статута општине Рудо-

пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“ 

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

одржаној дана 05.01.2021. донијела је : 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање  

секретара Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке треба да 

садржи елементе утврђене чланом 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.41/03). 

Општи и посебни услови за избор и именовање 

секретара Скупштине, прописани су Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.97/16 и 36/19). 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ , дневном  листу „Глас 

Српске“ и Телевизији Рудо. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 

од дана објављивања конкурса. 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава и предлагање кандидата извршиће 

Комисија за спровођење поступка по конкурсу за избор и 

именовање секретара скупштине општине Рудо. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо". 

  

Број:01-022-15/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

16................................................................ 
На основу члана 48.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,број: 97/16 и 36/19) и члана  36. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

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

одржаној  дана 05.01.2021.године, доноси: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ПРЕДСЈЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ  

 

Члан 1. 

 У Комисију за примопредају дужности између 

Предсједника Скупштине именују се следећи одборници: 

1. Симић Жељко - предсједник, 

2. Маринковић Радивоје - члан, 

3. Ћувиза Горан - члан, 
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Члан 2. 

Мандат члановима комисије из члана 1 ове 

одлуке је период трајања мандата Скупштине општине 

Рудо. 

Члан 2. 

Задатак комисије је да изврши примопредају 

дужности између  Предсједника Скупштине у складу са 

законом о локалној самоуправи и Статуом општине Рудо.  

Комисија је дужна да сачини записник о 

извршеној примопредаји.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-16/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

17................................................................ 
На основу члана 53. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16), члана 36. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 05.01.2021. 

године, д о н и ј е л а   је  

 

О Д Л У К У 

О именовању чланова Комисије за спровођење 

поступка по конкурсу за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 Именује се Комисије за спровођење поступка по 

конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Рудо  у следећем саставу: 

1.  Милинковић Добрисав, предсједник 

2.  Вуковић Игор, члан  

3.  Павловић Драган, члан 

4.  Никитовић Игор, члан 

5.  Пушоњић Слађана, члан 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је спровођење поступка 

одабира кандидата за именовање Секретара Скупштине 

општине Рудо а што подразумјева: јавно оглашавање, 

пријем пријава, контрола испуњености услова по 

конкурсу, улазни интервју са кандидатима, утврђивање 

редослиједа кандидата на основу њихове стручне 

способности и сачињавање ранг листе кандидата за 

именовање и достављање исте Скупштини општине на 

одлучивање. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 

18.................................................................. 
На основу члана 22. Породичног закона 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 54/02 и 

41/08) и члана 36.  Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“, бр.4/17 и 8/17),   Скупштина 

општине Рудо на својој сједници одржаној дана  

05.01.2021.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о одређивању одборника за вјенчања 

 

Члан 1. 

За присуствовање вјенчањима одређују се  

одборници Скупштине општине Рудо: 

1. Арсић Илија  

2. Видаковић Јовица  

3. Вуковић Игор   

4. Дујовић Слађан  

5. Јанићијевић Александар  

6. Јовановић Драган  

7. Маринковић Радивоје  

8. Милинковић Добрисав  

9. Ненадић Зоран   

10. Новаковић Исидора  

11. Пријовић Нинослав   

12. Симић Жељко   

13. Симић Славиша   

14. Спасојевић Предраг  

15. Станишић Борисав  

16. Ћировић Милован  

17. Ћувиза Горан  

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

  

Број:01-022-/21 

Датум: 5. Јануар 2021.г.          ПРЕДСЈЕДНИК   

                           Скупштине општине Рудо 

                                    Добрисав Милинковић дипл.ецц с.р. 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,       

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Јавној 

установи за туризам и спорт, за мјесец децембар 2020. 

године (организациони код 0 080 930), у износу од 860,00 

КМ, са конта 412249 – Расходи за остале услуге превоза 

и смјештаја износ од 860,00 КМ на конто 411412 – 

Расходи за новчане помоћи приликом рођења дјетета 

износ од 860,00 КМ (рођење дјетета ѕа Брадоњић 

Владимира).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-16/20 

Датум: 15.12.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

2.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,       

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Скупштини 

општине Рудо, за мјесец децембар 2020. године 

(организациони код 0 080 110), у износу од 635,00 КМ, са 

конта 412100 – Расходи по основу закупа износ од 220,00 

КМ, са конта 412200 – Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних и комуникационих услуга износ од 

15,00 КМ и са конта 412300 – Расходи за режијски 

материјал износ од 400,00 КМ на конто 412900 – Остали  

 

 

некласификовани расходи износ од 635,00 КМ (трошкови 

провођења Локалних изнора 2020).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-13/20 

Датум: 05.11.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

3.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,       

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец децембар 2020. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 86.500,00 

КМ, са конта 411100 – Расходи за бруто плате 

запослених износ од 20.000,00 КМ, са конта 411200 – 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених износ од 28.000,00 КМ, са конта 

412900 – Остали некласификовани расходи износ од 

1.500,00 КМ и са конта 414100 – Субвенције износ од 

37.000,00 КМ на конто 412300 – Расходи за режијски 

материјал износ од 2.000,00 КМ, на конто 415200 – 

Грантови у земљи износ од 27.000,00 КМ (учешће 

општине у пројекту СЕЛЛС и набавци садница шљиве), 

на конто 419100 – Расходи по судским рјешењима износ 

од 9.000,00 КМ (трошкови судских поступака код „Нове 

банке“), на конто 511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката износ од 48.000,00 КМ (учешће општине у 

реконструкцији дома културе и реконструкција моста у 

Горњој Ријеци) и на конто 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 

(организациони код 0 080 200) износ од 500,00 КМ 

(трошкови електричне енергије за канцеларије МЗ).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 
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Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-17/20 

Датум: 15.12.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

4.................................................................... 
На основу члана 67.став 1.алинеја 5.и чл.88. 

Статута општине Рудо (Службени гласник општине Рудо 

бр. 4/17 и 8/17), разматрајући захтјев Српске православне 

црквене општине Рудо, Начелник општине Рудо               

д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  200,00 КМ , на име помоћи Црквеној општини Рудо , 

за потребе обиљежавања Божићних празника  и Српске 

нове године. 

 

II 

Уплату средстава  на рачун  Црквене општине 

Рудо, бр.562-006-806397792-28- НЛБ  банка, вршити  са 

позиције  „буџетска резерва“. 

 

 

III 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“ 

 

Бр.02-40-104/20                                                           
Датум: 31.12.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 
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