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4. Рјешење о образовању Комисије за продају и давање у закуп неизграђ. Грађ.земљ;     5/2 

5. Рјешење о разрјешењу ВД директора Општинске развојне агенције Рудо;     10/8 

6. Рјешење о разрјешењу ВД директора Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо;    10/8 

7. Рјешење о именовању директора Општинске развојне агенције Рудо;     10/9 

8. Рјешење о именовању директора Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо;     10/9 

9. Рјешење о именовању Управног одбора  Центра за социјални рад Рудо;     10/10 

10. Рјешење о именовању Управног одбора Установе  „Рудоспорт“ Рудо;     10/11 

11. Рјешење о именовању Управног одбора Општинске развојене агенције Рудо;    10/11 

12. Рјешење о именовању Управног одбора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо;     10/12 

13. Рјешење о именовању Управног одбора ЦКПД „Просвјета“ Рудо;      10/13 

14. Рјешење о именовању Управног одбора Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо;    10/13 

15. Рјешење о именовању Управног одбора ЈЗУ „Апотека здравље“ Рудо;     10/14 

16. Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈП „Информативни центар“ Рудо;    10/15 

17. Рјешење о именовању в.д.члана Управног одбора ЈП „Информативни центар“ Рудо    10/16 

18. Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ „Апотека Здравље“ Рудо;      11/4 

19. Рјешење о одбијању приговора Никитовић Игора;        11/4 

20. Рјешење;(о одобрењу продаје грађевинског земљишта Чолаковић Милку);    12/20 

 

      ЗАКЉУЧЦИ 
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1. Закључак о усвајању извјештаја Комисије за планирање и развој општине Рудо;     1/18 

2. Закључак о усвајању извјештаја о постигнутим резулт. Спортиста  Опш. Рудо на МОСИ; 1/18 

3. Закључак о усвајању информације о стању запослености на подручју општине Рудо;    1/19 

4. Закључак о усвајању инф.о актив.на регулисању јавног саобраћаја на подр.опш.Рудо;    1/19 

5. Закључак о усвајању инф.о стању у области телеком.на подручју општине Рудо;     1/19 

6. Закључак о усвајању информације о стању у области пошт.саоб.на подручју  општине Рудо;    1/20 

7. Закључак о неусвајању Програма рада начелника општине Рудо за 2009. годину;      1/20 

8. Закључак о не усвајању извјештаја о раду мјесних заједница за 2008. године;`     1/20 

9. Закључак о не усвајању Програма рада мјесних заједница за 2009. годину;      1/21 

10. Закључак о не усвајању Информације о заштити животне средине;         1/21 

11. Закључак о неусвајању предлога ребаланса буџета општине Рудо за 2008. годину;     1/21 

12. Закључак о враћању на дораду информације о додјељивању .концесијама на под. опш. Рудо;  1/22 

13. Закључак о поништењу јавног конкурса        1/22 

14. Закључак за обједињавање протокола;        2/15 

15. Закључак.                  2/15 

16. Закључак о не усвајању Плана уписа ученика .у прве разреде у школској 2009/2010. год;  3/5 

17. Закључак о враћању на дораду Одлуке о организовању и функционисању цивилне 

заштите на подручју општине Рудо;         3/5 

18. Закључак о враћању на дораду Програма обављања ком.дјел.у Опш.Рудо за 2009. год;   3/6 

19. Закључак о потврђивању одговора на тужбу;         3/6 

20. Закључак о поништавању јавног конкурса;        3/6 

21. Закључак о усвајању Информације .о ангаж.приправника на под.општине Рудо у 2008. год;      3/7 

22. Закључак о усвајању Извјештаја о провођењу програма цивилне заштите за 2008.  

годину и Програма рада за 2009. годину;         3/7 

23. Закључак ( Центар за социјални рад Рудо);        3/8 

24. Закључак о усвајању Плана рада Дома здравља Рудо и Програм мјера на  

заштити становништва у општини Рудо за 2009. годину;         3/8 

25. Закључак о враћању на дораду Одлуке о комуналним дјелатностима;       3/8 

26. Закључак о давању сагласности начелнику општине Рудо за доношење Одлуке 

о покретању пројекта развоја и имплементације система управљања квалитетом 

по захтјевима стандарда ИСО 9001:2000 у општинској управи;       3/9 

27. Закључак о поништењу јавног конкурса;        3/9 

28. Закључак о прихватању оставке;         3/10 

29. Закључак о обради скупштинског материјала ћириличним писмом;     3/10 

30. Закључак о превазилажењу проблема такси превозника;        3/10 

31. Закључак о не усвајању Одлуке о годишњем фин.извјеш.буџета опш.Рудо за 2008. год;  5/2 

32. Закључак о не усвајању Извјештаја о раду начелника општине Рудо за 2008.годину;     5/2 

33. Закључак о давању примједби на рад Комисије за јавне набавке;       5/3 

34. Закључак о сачињавању приједлога Одлуке о коришћењу буџњетских средстава 

за буџетске кориснике у 2009. години;        5/3 

35. Закључак о начину извјештавања Скупштине о реализацији њених одлука и закључака;    5/3 

36. З а к љ у ч а к;( сагласност за просторије за амбуланту у Миочу)       5/4 

37. Закључак о усвајању Информације о одабиру пројеката за фин.од ГАП-а за 2009. год;    5/4 

38. Закључак о усвајању Информације о јавном реду и миру на територији општине Рудо;    5/5 

39. Закључак о усвајању Инф.о реал.одл.и закљ. СО-е Рудо донесених у 2008. год;     5/5 

40. Закључак о усвајању Информације о материјалном положају пензионера општине Рудо;  5/5 

41. Закључак о усвајању извјештаја Комисије о извршеној анализи имплем.пројекта „В.Ћира“ ; 5/6 

42. Закључак о усвајању Информације о кредитирању студената у школској 2008/2009. год;    5/6 

43. Закључак о враћању на дораду Извјештаја о раду Ватрогасног друштва Рудо у 2008. год;  5/6 

44. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Народне Библиотеке „Просвјета“ Рудо за 2008. г;  5/7 

45. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Општинске развојне агенције за 2008. год;     5/7 

46. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Општинске бор. Организ. Рудо за 2008. год;     5/7 

47. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈП Информативни центар Рудо за 2008. год;     5/8 

48. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ОО Црвени крст Рудо за 2008. годину;     5/8 

49. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈОДКП „Услуга“ Рудо за 2008. годину;     5/8 

50. Закључак о усвајању Програма рада начелника општине Рудо за 2009. годину;     6/11 

51. Закључак о усвајању Извјештаја о раду начелника општине Рудо за 2008. годину;     6/12 

52. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-31.03.2009. год;    6/12 

53. Закључак о усвајању програмских циљева и задатака на побољшању живота младих;    6/13 

54. Закључак о одобравању исплате новчане надокнаде за одстрел вука;      6/13 

55. Закључак о усвајању Информације о предузећима у стечају;     6/13 

56. Закључак о усвајању Извјештаја о стању спортских терена на подручју општине Рудо;    6/14 

57. Закључак  о усвајању извјештаја о стању лок. путева на територији општине Рудо;     6/14 

58. Закључак о усвајању Информације о плану рада ШГ „Панос“ Вишеград-ШГ Рудо за 2009.год; 6/14 

59. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Ватрогасног друштва Рудо за 2008. годину;     6/15 
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60. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2008. годину;     6/15 

61. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Установе „Рудоспорт“ Рудо за 2008. год;     6/16 

62. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо за 2008. год;    6/16 

63. Закључак о не усвајању одлуке о ослобађању од плаћања накнаде и таксе за  

регулисање одобрења за градњу АД „Импес“ Фоча;      6/16 

64. Закључак (неприх.приједл.Комисије за изб.орг.управ.у предуз.чији је оснив.СО Рудо)   6/17 

65. Закључак; (неприх.приједл.Комисије за изб.орг.управ.у предуз.чији је оснив.СО Рудо)    6/17 

66. Закључак; (неприх.приједл.Комисије за изб.орг.управ.у предуз.чији је оснив.СО Рудо)    6/18 

67. Закључак; (неприх.приједл.Комисије за изб.орг.управ.у предуз.чији је оснив.СО Рудо)    6/18 

68. Закључак; (неприх.приједл.Комисије за изб.орг.управ.у предуз.чији је оснив.СО Рудо)    6/18 

69. Закључак; (неприх.приједл.Комисије за изб.орг.управ.у предуз.чији је оснив.СО Рудо)    6/19 

70. Закључак; (неприх.приједл.Комисије за изб.орг.управ.у предуз.чији је оснив.СО Рудо)    6/19 

71. Закључак; (неприх.приједл.Комисије за изб.орг.управ.у предуз.чији је оснив.СО Рудо)    6/19 

72. Закључак; (неприх.приједл.Комисије за изб.орг.управ.у предуз.чији је оснив.СО Рудо)    6/20 

73. Закључак о усвајању Информације о реализ. одлука и закључака Скупштине;     6/20 

74. Закључак о одређивању одборника за привремено предсједавање Скупштином;     6/20 

75. Закључак (неприх.приједл.Комисије за изб.орг.управ.у предуз.чији је оснив.СО Рудо)    6/21 

76. Закључак о давању сагласности за цијене комуналних услуга;       7/14 

77. Закључак о усвајању Информације о приватном предузетништву на подр.опш.Рудо;     7/15 

78. Закључак о усвајању Информације о стању у области Центра за социјални рад Рудо;    7/15 

79. Закључак о усвајању Информације о стању пољопривреде на територ.општ.Рудо;     7/16 

80. Закључак о усвајању Плана учешћа спортиста на 46. МОСИ;     7/16 

81. Закључак о усвајању Извјештаја о раду комуналне полиције за 2008. годину;     7/16 

82. Закључак о усвајању Извјештаја о раду здравств.санит.инспектора за 2008. год;     7/17 

83. Закључак о усвајању Извјештаја о раду саобраћајног инспектора за 2008. годину;     7/17 

84. Закључак о усвајању Извјештаја о раду тржишне инспекције за 2008. годину;     7/17 

85. Закључак о усвајању Извјештаја о раду урбан.грађ.инспектора за 2008. годину;     7/18 

86. Закључак о начину израде извода из записника са сједница Скупштине општине Рудо;    7/18 

87. Закључак – ОДП „ФАП Аутодјелови“-у стечају Рудо.      7/18 

88. Закључак о прихватању нацрта Ребаланса буџета за 2009. годину;       8/9 

89. Закључак о враћању Извјештаја о раду ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо за 2008. годину;    8/9 

90. Закључак о усвајању Информације о реализ.одлука и закључака са 5. и 6.сједнице СО-е Рудо; 8/9 

91. Закључак о исправци Одлуке о преносу права власништва;        8/10 

92. Закључак о усвајању Инф.одрживог повратка избјеглих и расељених лица;    8/10 

93. Закључак о усвајању Информације о стању спорта и визичке културе;    8/11 

94. Закључак о усвајању Инф.о снабдј. и квалитету воде за пиће на територији општине Рудо;  8/11 

95. Закључак о усвајању Информ.о заштити животне средине на територији општине Рудо;    8/11 

96. Закључак о усвајању Информ.о снабдјевености ел.енергијом .на подручју општине Рудо;  8/12 

97. Закључак о усвајању Извј.о остварењу буџета општине Рудо 01.01.-30.06.2009.год;    11/5 

98. Закључак о усвајању Информације о реализацији одлука и закључака са 7. редовне 

и 2. ванредне сједнице Скупштине општине Рудо;        11/6 

99. Закључак о усвајању Извјештаја о постиг.резулт.спортиста општине Рудо на 45. МОСИ;  11/6 

100. Закључак о враћању Извјештаја о раду ЈЗУ „Апотека Здравље“ Рудо и Извјештаја   

о спроведеној интерној контроли пословања у ЈЗУ „Апотека Здравље“ Рудо;    11/6 

101. Закључак о враћању Извј.о раду Центра за соц.рад Рудо 01.01.-30.06.2009.год;    11/7 

102. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Установе за управљање спортским    

објектима „Рудоспорт“ за период 01.01.-30.06.2009.године;     11/7 

103. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈП ИЦ Рудо за период 01.01.-30.06.2009.год;   11/8 

104. Закључак о враћању на дораду Извј.о раду Опш.развојне.агенције Рудо 01.01.-30.06.2009.год; 11/8 

105. Закључак о усвајању Извј.о раду Народне библиотеке. „Просвјета“ Рудо 01.01.-30.06.2009.год; 11/9 

106. Закључак о враћању Извј.о раду ЈЗУ „Апотека Здравље“ Рудо 01.01.-30.06.2009.год;   11/9 

107. Закључак о усвајању Извј.о остварењу буџета општине Рудо 01.01.-30.06.2009.год;    11/9 

108. Закључак о усвајању Извјештаја Општинске борачке органзације Рудо;     11/10 

109. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном  пословању ОО Црвени крст Рудо;    11/10 

110. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном Пословању  Ватрогасног друштва Рудо;  11/10 

111. Закључак о усвајању Извј.о посл.Опш.разв.агенције Рудо 01.01.-30.06.2009. год;    11/11 

112. Закључак о усвајању Извј.о посл.Центра за соц.рад Рудо 01.01.-30.06.2009.год;    11/11 

113. Закључак о усвајању Извјештаја Средњошколског центра Рудо о оствареним и  

114. утрошеним средствима за период 01.01.-30.06.2009.године;     11/11 

115. Закључак о усвајању Информ.о упису ученика на под.опш.Рудо у Школ.2009/2010 год;   11/12 

116. Закључак о усвајању Информације о рјешавању управних предмета;     11/12 

117. Закључак о усвајању Информације о спровођењу закона и других прописа из 

области заштите бораца, РВИ и породица погинулих бораца;      11/12 

118. Закључак о усвајању Информације о стању запослености на подручју општине Рудо;   11/13 

119. Закључак о усвајању Извјештаја Одјељ.за прив.и финансије о спроведеној контроли 

и предложенених мјера за превазилаж.стања у ЈЗУ „Апотека Здравље“ Рудо;    11/13 
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120. Закључак о враћању Извј.о раду ЦКПД „Просвјета“ Рудо за период .01.01.-30.06.2009.год;  11/14 

121. Закључак о враћању Извј. о раду ДЗ„Др Стојана и Љубица“ Рудо 01.01.-30.06.2009.год;  11/14 

122. Закључак о стављању на јавну расправу Нацрта буџета општине Рудо за 2010. год;    12/20 

123. Закључак о усвајању Информације о раду Републичке управе за геодетске и  

имовинско-правне послове-Подручна јединица Рудо;      12/21 

124. Закључак о усвајању Информације о стању у области телекомуникација и 

поштанског саобраћаја на подручју општине Рудо;      12/22 

125. Закључак о усвајању Извјештаја о шестомјесечном пословању ЦКПД „Просвјета“ Рудо;  12/22 

126. Закључак о усвајању Извјештаја о шестом.пословању ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо;   12/22 

127. Закључак о усвајању Информације о реализацији одлука и закључака Скупштине  

општине Рудо са 8. и 9. сједнице Скупштине општине Рудо;     12/23 

128. Закључак о усвајању Информације о донацијама на подручју општине Рудо у 2009. год;   12/23 

129. Закључак о усвајању Информације о имплементацији имовинских закона;     12/23 

130. Закључак о усвајању Информације о временским непогодама и причињеној штети од поплава. 12/24 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

ПРАВИЛНИЦИ 

 

1. Правилник о измјенама и допунама Правилника o организацији и систематизацији  

радних мјеста Општинске административне службе Рудо;        2/2 

2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији  

радних   мјеста Општинске административне службе Рудо;     3/1 

3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама и накнадама запослених 

радника у административној служби општине Рудо;      3/3 

4. Правилник о поступку директног споразумјевања са појединачним добављачем,  

даваоцем услуга и извођачем радова;        3/4 

5. Правилник о расподјели средстава из буџетске резерве.        5/9 

6. Измјене и допуне Појединачног Колективног уговора Општинске управе Рудо;     3/1 


