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СДС 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ГОРАН ПЕРКОВИЋ 

Датум рођења 18/12/1966 

Мјесто рођења Бијељина 

Пребивалиште Јања 

Занимање Висока стручна спрема 

Функција Професионални посланик 

Одбори 
 

Одбор за ревизију 
Одбор за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду 

Изостанци са сједница у НС РС 0 

Примања 2.967,00
82

 

Број освојених гласова на Општим 

изборима 2006. године 

6. 392  

АКТИВНОСТИ ПОСЛАНИКА НА СЈЕДНИЦАМА 

Број учешћа у 

расправи 

Предложени закони 

од посланика 

Предложени 

амандмани 

Број постављених 

питања на 
актуелном часу 

На узорку од 6 до 
15 сједнице НС РС 

Број састанака одбора/ 

комисија у којима дјелује 

26 0 1 9 11+ 15 

     

 
Г-дин Перковић је имао низ активности по питању разних тема. Најупечатљивије је дјеловање на пољопривредне теме, које су 
у пуном складу са захтјевом из Грађанске платформе. Проблем многих добрих приједлога посланика је у чињеници да не 
долази из владајућих странака. Свакако да је из СНСД-а или из неке друге коалиционе партије да би биле прихваћене многе 
добре идеје овог посланика. Као професионални посланик, г-дин Перковић поштено заради сваку марку. 

 
 
 

СНСД 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БОРО РУДИЋ 

Датум рођења 30/08/1957 

Мјесто рођења Мркоњић Град 

Пребивалиште Мркоњић Град 

Занимање Висока стручна спрема 

Функција Посланик 

Одбори 
 

Одбор за заштиту животне средине 
Одбор за борачко-инвалидску заштиту 

Изостанци са сједница у НС РС 0 

Примања 1.557,00
83

 

Број освојених гласова на Општим 
изборима 2006. године 

 
6.414  

АКТИВНОСТИ ПОСЛАНИКА НА СЈЕДНИЦАМА 

Број учешћа у 
расправи 

Предложени закони 
од посланика 

Предложени 
амандмани 

Број постављених 
питања на 

актуелном часу 

На узорку од 6 до 
15 сједнице НС РС 

Број састанака одбора/ 
комисија у којима дјелује 

3 0 0 6   7+8 

     

 
Г-дин Рудић је био релативно активан по одређеним питањима који се тичу ветеринарских области, али ипак дјеловање 
народног посланика треба бити широко, а суштина у бољим условима живота грађана које посланици заступају. 
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 Посланик Перковић остварује примања на основу заснованог радног односа у НС РС 1410.00 КМ + 1250. 00 КМ посланички 
додатак, те 30.70 КМ остварена дневница по присуству на сједници НС РС 
83

 Посланик Рудић на мјесечном нивоу прима посланички додатак од 1250.00 КМ + 30,70 КM dnevnice za prisustvo na održanoj 
sjednici 

 


