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          На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“бр.3/05), Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 02.11. 2007.год., д о н и 

ј е л а   ј е 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о  додјели студентских кредита из средстава 

буџета општине Рудо 

 

Члан 1. 
 

         Овом Одлуком регулишу се услови, основи 

и мјерила, поступак и органи за додјелу 

студентских кредита из средстава буџета 

општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

          Студентски кредити, из средстава буџета 

општине Рудо, додјељиваће се редовним 

студентима са пребивалиштем на подручју 

општине Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Ђацима генерације у средоњој школи и 

носиоцима Вукове дипломе додјељиваће се 

кредити без бодовања. 

          Студентски кредити додјељиваће се 

редовним студентима бодовањем по слиједећим  

критеријумима: 

 

 

1. УСПЈЕХ У ДОСАДАШЊЕМ   

       ШКОЛОВАЊУ 

 

     

 

   1.1  За студенте прве године студија, просјечна 

оцјена у средњој школи укључујући и оцјену са 

завршног-матурског  испита :                                                                         

- просјечна оцјена  5,00               - 10  бодова 

- просјечна оцјена  4,50 – 4,99    -   8  бодова 

- просјечна оцјена  3,50 -  4,49    -   6  бодова 

- просјечна оцјена  2,50 -  3,49   -     4 бода 

 

1.2 За студенте осталих година студија, 

 просјечна оцјена претходних година студија: 

 

- просјечна оцјена  9,50 – 10,00    -  10  бодова 

- просјечна оцјена  8,50 -  9,49      -   8  бодова 

- просјечна оцјена  7,50 – 8,49      -    6  бодова 

- просјечна оцјена  6,50 – 7,49      -    4  бода 

 

      2. БРОЈ ЧЛАНОВА ПОРОДИЧНОГ  

         ДОМАЋИНСТВА 

- по једном члану породичног домаћинства  -  1 

бод 

 

3. ПРОСЈЕЧНИ ИЗНОС НОВЧАНИХ 

   МЈЕСЕЧНИХ ПРИМАЊА ПО ЧЛАНУ  

   ДОМАЋИНСТВА 

 

- без редовних примања                     - 10 бодова 

- примања до 100,оо КМ                    -  8 бодова 

- примања од 100,оо до 150,оо КМ     -  6  бодова 

- примања од 150,оо до 200,оо КМ     -  4  бода 

- примања изнад  200,оо КМ                -  2  бода 

        

      4.   УЧЕШЋЕ У РАТУ 

 

- Студентима,члановима породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида од I до IV 

категорије , одобрава се кредит без бодовања. 

- Студенти, чланови породица ратних војних 

инвалида  од V до VII категорије  - 3 бода 
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- Студенти,чланови породица ратних војних 

инвалида од VIII  до X категорије  и чланови 

породица бораца I категодрије - 2 бода 

 

3. ГОДИНА СТУДИЈА 

            -  I   година              -       0  бодова 

-  II  година              -       2  бода 

- III  година              -       4  бода 

- IV  година              -       6  бодова 

-  V  година              -       8  бодова 

- VI  година              -     10  бодова 

 

Члан 4. 

 

          Уколико два или више студената имају 

исти број бодова, предност у додјели 

студентског кредита , даје се студенту који има 

већу просјечну оцјену из претхоног школовања. 

 

Члан 5. 

 

          Укупан број студената, којима ће се 

додјелити студентски кредит, одредиће 

Начелник општине у зависности од висине 

планираних средстава за ову намјену за текућу 

буџетску годину. 

 

                                   Члан 6. 

 

          Висина студентског кредита по години 

студија износи:               

                                                     

           -  I  година                    -   70,00  КМ 

           - II  година                    -   80,00  КМ 

           - III година                    -   90,00  КМ 

           - IV година                    - 100,00  КМ 

           -  V година                   -  110,00  КМ 

           - VI година                   - 120,00   КМ 

 

Студентски кредити додјељују се корисницима 

за период јануар – септембар школске године. 

 

Члан 7. 

 

          Конкурс за додјелу студентских кредита 

расписује и поступак по истом спроводи 

комисија коју  именује Начелник општине. 

          Рок за подношење пријаве по конкурсу је 

15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 

се објављује на огласној табли општине Рудо и 

на ТВ Рудо.     

 

Члан 8. 
 

ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТА 

- пријава на конкурс; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- увјерење о статусу редовног студента; 

- увјерење о просјечној оцјени у току 

претходног школовања – студирања; 

- изјава о заједничком домаћинству; 

- увјерење о статусу члана породице погинулог 

борца, ратног војног инвалида 

и  борца  I   категорије; 

- потврда о висини мјесечних примања чланова 

домаћинства за последња три мјесеца; 

- фотокопија личне карте; 

-изјава студента да се обавезује ,да у току 

студија, неће паралелно користити студентски 

кредит или стипендију од другог даваоца; 

 

Члан 9. 

 

           Студент – прималац кредита се обавезује: 

- да ће , Комисији за додјелу студентских 

кредита, доставити потврду о статусу  

редовног студента у наредној школској години, 

најкасније 10 дана од дана истека испитног 

рока; 

-да ће обавјештавати Комисију о промјени 

пребивалишта; 

-да ће по завршетку студија , у року од 15 дана, 

обавјестити Комисију ради запослења на 

подручју општине Рудо; 

 

Члан 10. 

 

          Студенту, који не упише наредну годину 

студија у редовном року, обуставља се исплата 

кредита за ту годину. Стицањем статуса 

„апсолвент“ студент губи право на примање 

кредита. 

           Уколико студент у току школовања 

обнови више од једне године студија, губи 

право на примање кредита а до тада примљени 

износ кредита дужан је у укупном износу 

вратити са законском каматом. 

           У случају да прималац кредита одустане 

од кредита или по завршетку студија одбије 

понуђено запослење, дужан је даваоцу кредита, 

вратити укупан износ примљеног кредита са 

законском каматом. 
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Члан 11. 

 

          Права и обавезе између општине Рудо, као 

даваоца кредита и студента, као корисника 

кредита, биће регулисани посебним уговором. 

 

Члан 12. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

           Ступањем на  снагу  ове Одлуке ставља се 

ван снаге Одлука о додјели студентских кредита 

број:01-023-215/04, од 30.12.2004.године, као и 

Одлука о допуни одлуке број:01-023-325/05, од 

30.11.2005.године. 

 

Број: 01-023-84/07.                                                           

Датум: 02.11.07.год.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 12. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

РС“,бр.96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06) и 

члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“,бр.3/05), Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 02.11. 

2007. године, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ СУФИЦИТА ЗА 2006. 

ГОДИНУ И РАСПОРЕДУ СУФИЦИТА 

 

Члан 1. 

 

 У буџету општине Рудо за 2006. годину 

остварен је вишак прихода над расходима - 

суфицит у износу од 388.457,73 КМ. 

 

Члан 2. 

 

 Остварени суфицит ће се распоредити 

према посебном Плану за капиталне инвестције. 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-81/07.                                                                     

Датум:02.11.07.год.           ПРЕДСЈЕДНИК     

                                    Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући Извјештај 

Главне службе за ревизију јавног сектора РС, о 

ревизији финансијских извјештаја општине 

Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 02.11.2007. године, 

 д о н и ј е л а  ј е  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА 

ОПШТИНЕ РУДО ЗА ПЕРИОД 01.01.-

31.12.2006.ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај Главне службе за 

ревизију јавног сектора Републике Српске, о 

ревизији финансијских извјештаја општине Рудо 

за период 01.01.-31.12.2006. године. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-79/07.                                                                         

Датум:02.11.07.год.        ПРДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо 

                                  Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући План 

отклањања неправилности утврдјених у 

Извјештају главне службе ревизије јавног 

сектора за општину Рудо, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 02.11.2007. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ОТКЛАЊАЊА 

НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ У 

ИЗВЈЕШТАЈУ ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ 

РЕВИЗИЈЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА ЗА 

ОПШТИНУ РУДО ЗА ПЕРИОД 01.01.-

31.12.2006.ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се План отклањања 

неправилности утврдјених у Извјештају Главне 

службе ревизије јавног сектора за општину Рудо 

за период 01.01.-31.12.2006. године. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-80/07.                                                                         

Датум:02.11.07.год.         ПРЕДСЈЕДНИК  

                                  Скупштине општине Рудо 

                                     Миодраг Миковић,с.р.  
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о динацијама на подручју 

општине Рудо, Скупштина општине Рудо на 

својој сједници одржаној дана 02.11.2007. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ДОНАЦИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

РУДО 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о донацијама на 

подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-86/07./07.                                                               

Датум:02.11.07.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р.  
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући Извјештај 

о одлагању индустријског отпада на градску 

депонију, Скупштина општине Рудо на својој 

сједници одржаној дана 02.11.2007. године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ОДЛАГАЊУ ИНДУСТРИЈСКОГ ОТПАДА 

НА ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о одлагању 

индустријског отпада на градску депонију. 

 

Члан 2. 

 

 Путем овлаштене институције извршиће 

се вјештачење земљишта на локалитету градске 

депоније у Заимпољу у циљу утврдјивања да ли 

је одлагањем индустријског отпада дошло до 

загадјења земљишта и угрожавања животне 

средине. 

 

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-88/07.                                                                     

Датум:02.11.07.год.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р.  
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о рјешавању управних предмета, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 02.11.2007.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

РЈЕШАВАЊУ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о рјешавању 

управних предмета. 
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Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-83/07.                                                            

Датум:02.11.07.год.         ПРЕДСЈЕДНИК  

                                  Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о спроводјењу закона и других 

прописа из области заштите бораца, ратних 

војних инвалида и породица погинулих 

бораца,Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 02.11.2007.године, донијела је 

 

З А К ЉУ Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

СПРОВОДЈЕЊУ ЗАКОНА И ДРУГИХ 

ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

БОРАЦА, РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И 

ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о спроводјењу 

закона и других прописа из области заштите 

бораца, ратних војних инвалида и породица 

погинулих бораца. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-82/07.                                                             

Датум:02.11.07.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о раду Основне организације 

Црвеног крста Рудо, Скупштина општине Рудо 

на својој сједници одржаној дана 02.11.2007. 

године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ 

ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ 

КРСТА РУДО 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о раду Основне 

организације Црвеног крста Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-87/07./07.                                                               

Датум:02.11.07.год.           ПРЕДСЈЕДНИК  

                                   Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р.  
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о раду Републичке управе за 

геодетске и имовинско правне послове – 

Подручна јединица Рудо, Скупштина општине 

Рудо на својој сједници одржаној дана 

02.11.2007. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ 

РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ – 

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА РУДО 
 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о раду 

Републичке управе за геодетске и имовинско 

правне послове – Подручна јединица Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-03-89/07.                                                                     

Датум:02.11.07.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                                     Миодраг Миковић,с.р.  
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући захтјев 

Комисије за избор у предмету поништења 

конкурса за избор и именовање директора 

Општинске развојне агенције,Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

02.11.2007.године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о поништењу конкурса у дијелу који се 

односи на избор и именовање директора 

Општинске развојне агенције 

 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се конкурс број: 01-120-

221/06. од 22.03.2006.године у дијелу који се 

односи на избор и именовање директора 

Општинске развојне агенције Рудо („Службени 

гласник РС“,бр.29/06).  

  

Члан 2. 

 

 Овај одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-93/07.                                                               

Датум:02.11.07.год.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                                      Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући Нацрт 

стратегије партнерства, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 02.11.2007. 

године, донијела је 

 

З А К  Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Нацрт стратегије партнерства у 

оквиру Пројекта Уговор закљученог измедју 

општине Рудо и Мисије ОЕБС-а у БиХ. 

 

Члан 2. 

 

 О Нацрту стратегије партнерства обавиће 

се јавна расправа заједно са Нацртом буџета 

општине Рудо за 2008. годину. 

 

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-90/07.                                                                    

Датум:02.11.07.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо 

                                   Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући захтјев 

АД „Пролетер“ Рудо у стечају у предмету 

додјеле средстава, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 02.11.2007.године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА 

МАТЕРИЈАЛНУ НАДОКНАДУ 

 

Члан 1. 

 

 АД „Пролетер“ Рудо у стечају, одбија се 

са захтјевом за надокнаду средстава уложених у 

адаптацију и одржавање пословно продајног 

простора „Самопослуга“ бр. 30 Штрпци.  

  

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-92/07.                                                               

Датум:02.11.07.год.           ПРЕДСЈЕДНИК  

                                   Скупштине општине Рудо 

                                       Миодраг Миковић,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

иницијативу Центра за социјални рад Рудо за 

расписивање конкурса за именовање директора 

Центра за социјални рад Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

02.11.2007.године, донијела је  

 

З А К ЉУ Ч А К 

о расписивању конкурса за именовање 

директора Центра за социјални рад Рудо 

 

 

Члан 1. 

 

 Задужује се Комисија за избор 

Скупштине општине Рудо да распише конкурс 

за именовање директора Центра за социјални 

рад Рудо.  

  

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-94/07.                                                              

Датум:02.11.07.год.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо 

                                     Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући захтјев 

Народне библиотеке „Просвјета“ Рудо за 

додјелу пословних просторија на коришћење, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 02.11.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о додјели пословних просторија Народној 

библиотеци „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

Народној библиотеци „Просвјета“ Рудо 

додјељују се три пословне просторије укупне 

површине од 94 м2 у Дому културе Рудо, на 

коришћење без накнаде. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-03-91/07.          

Датум: 02.11.07.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо 

                                 Миодраг Миковић,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.3/05) и члана 113. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.4/06), разматрајући 

Информацију о упису ученика и 

припремљености школа за школску 2007/2008. 

годину, Скупштина општине Рудо на својој 

сједници одржаној дана 02.11.2007. године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ 

УЧЕНИКА И ПРИПРЕМЉЕНОСТИ 

ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 200772008. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о упису ученика и 

припремљености школа за школску 2007/2008. 

годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

Број:01-03-85/07./07.                                                              

Датум:02.11.07.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо 

                                 Миодраг Миковић,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 

01-Одлука о додјели студентских кредита 

из средстава буџета општине Рудо; 

02-Одлука о утврђивању суфицита за 

2006. годину и распсореду суфицита; 

03-Закључак о усвајању Извјештаја о 

ревзији финансијских извјештаја 

општине Рудоза период 01.01.-

31.12.2006.године; 

04-Закључак о усвајању Плана 

отклањања неправилности утврђених у 

Извјештају главне службе ревизије јавног 

сектора за општину Рудо за период 

01.01.-31.12.2006. године; 

05-Закључак о усвајању Информације о 

донацијама на подручју општине Рудо; 

06-Закључак о усвајању Извјештаја о 

одлагању индустријског отпада на 

градску депонију; 

07-Закључак о усвајању Информације о 

рјешавању управних предмета;  

08-Закључак о усвајању Информације о 

спровођењу закона и других прописа из 

области заштите бораца, ратних војних 

инвалида и породица погинулих бораца; 

09-Закључак о усвајању Информације о 

раду основне организације Црвеног крста 

Рудо; 

10-Закључак о усвајању Информације о 

раду Републичке управе за геодетске и 

имовинско правне послове – Подручна 

јединица Рудо; 

11-Одлука о поништењу конкурса у 

дијелу који се односи на избор и 

именовање директора Општинске 

развојне агенције; 

12-Закључак о усвајању Нацрта 

стратегије партенрства; 

13-Закључак о одбијању захтјева за 

материјалну надокнаду; 

14-Закључак о расписивању конкурса за 

именовање директора Центра за 

социјални рад Рудо; 

 

 

 

15-Закључак о додјели пословних 

просторија Народној библиотеци 

„Просвјета“ Рудо; 

16-Закључак о усвајању Информације о 

упису ученика и припремљености школа 

за школску 2007/2008. годину; 

 
  

  

  

 


