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На основу члана 34, 67, 103. и 106. 

Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број:8/08-пречишћени текст и 

9/08), Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана  19.02.2009. године донијела је: 

 

 

О    Д    Л    У    К    У 

о измјени Статута општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

У члану 41.став 1. мијења се и гласи : 

„Скупштина општине бира и именује 

секретара Скупштине општине на вријеме 

трајања свог мандата , из реда дипломираних 

правника санајмање три године радног искуства 

у струци и положеним стручним испитом за рад 

у администартивној служби или правосудним 

испитом“ 

 

 

Члан  2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-023-2/09.                     

Датум :19.02.2009.            ПРЕДСЈЕДНИК  

                                     Скупштине општине Рудо 

                                         Драган Јовановић,с.р. 
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На основу Меморандума о разумјевању 

измедју општине Рудо и ГАП-а  закљученог  

2005. године, члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-

пречишћени текст и 9/08) и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 19.02.2009.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

измјени и допуни одлуке о оснивању 

Комисије за планирање развоја локалне 

заједнице  

 

Члан 1. 

 

 Члан 1.Одлуке о оснивању Комисије за 

планирање развоја локалне заједнице број:01-

023-52/08 од 29052008године мијења се и гласи: 

„Овом Одлуком оснива се Комисија за 

планирање развоја локалне заједнице ( у даљем 

тексту: Комисија) у саставу: 

 

1. Милко Чолаковић, начелник општине 

– предсједник, 

2. Драган Јовановић, предсједник 

Скупштине – замјеник предсједника, 

3. Рађен Богдан, виши стручни сарадник 

за друштвене дјелатности, члан 

4. Драгољуб Шушњевић, секретар 

Комисије, члан 
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5. Зоран Ђуровић, секретар Скупштине 

општине, члан 

6. Душко Симић, представник мјесних 

заједница, члан 

7. Зоран Ристовић, представник 

невладиних организација, члан 

8. Ранко Милушић, представник јавних 

институција, члан 

9. Жељко Симић, представник 

приватног сектора, члан 

10. Илија Арсић, представник омладине, 

члан 

11. Милена Кујунџић, представник 

удружења, члан 

12. Снежана Бошњаковић, виши стручни 

сарадник за буџет, члан 

13. Есад Крехо, члан “ 

 

Члан 2. 

 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо.  

 

Број:01-023-1/09.                                                       

Рудо,19.02.2009.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

                                   Драган Јовановић,с.р. 
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На основу члана 43. став 1 алинеја 8.  

Закона о локалној самоуправи ( „Службени 

гласник Републике Српске“број:101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 16. Одлуке о оснивању 

Општинске административне службе Рудо број: 

02-014-1069/05 од 02.12.2005.године, Начелник 

општине, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

o измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјестa Општинске административне службе 

Рудо 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о организацији и 

ситематизацији радних мјеста Општинске 

административне службе Рудо број:02-12-

1020/06 од 27.11.2006.године и Правилника о 

измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске административне службе Рудо 

број:02-12-649/07 од 05.06.2007.године, број:02-

12-50/08 од 22.01.2008.године, број:02-12-529/08 

од 19.05.2008.године, број:02-012-901/08 од 

10.09.2008.године и број:02-020-1332/08 од 

23.12.2008.године, у члану 13. у Поглављу: 

Стручна служба Скупштине општине и 

Начелника општине, у рубрици: Назив радног 

мјеста, додаје се: 

Самостални стручни сарадник за стручне 

послове Начелника општине, а у рубрици: број 

извршилаца је „1“, а у рубрици: укупно 

извршилаца у служби број „3“ мјења се и гласи 

„4“. 

У поглављу: Одјељење за привреду и 

финансије, у одсјеку: за привреду и финансије 

испред радног мјеста: самостални стручни 

сарадник за приватно предузетништво и 

пољопривреду, додаје се ново радно мјесто: 

Самостални стручни сарадник-Координатор за 

привреду и финансије, a у рубрици: број 

извршилаца је „1“, а у рубрици: укупно 

изврилаца у одсјеку број „4“ замјењује се бројем 

„5“ а укупан број у одјељењу је „15“. 

У поглављу: Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности, у рубрици: назив радног 

мјеста иза начелника Одјељења додаје се: 

Самостални стручни сарадник-Координатор за 

општу управу и друштвене дјелатности, а у 

рубрици: број извршилаца је „1“, и у рубрици: 

укупно извршилаца у одјељењу број „17“ 

замјењује се бројем „18“.  

 

Члан 2. 

 

У члану 14. у Поглављу: стручна служба 

Скупштине општине и Начелника општине у 

рубрици: радна мјеста са описом послова и 

условима за обављање послова иза секретара 

Скупштине општине, додаје се: Самостални 

стручни сарадник за стручне послове Начелника 

општине са следећим описом послова: 

 

-Прима поднеске и другу пошту упућену 

начелнику општине и општинској 

административној служби,врши преглед и 

упућује их надлежним одјељењима општинске 

администратвивне службе путем писарнице 

-По овлаштењу начелника прима странке које 

траже пријем код начелника или их упућује 
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надлежним одјељењима општинске 

административне службе 

-Обезбјеђује рализацију годишњег програма 

рада општинске административне службе у 

сарадњи са секретаром скупштине општине и 

начелницима Одјељења 

-Упознаје Начелника општине о стању и 

проблемима у вршењу планираних послова и 

предлаже предузимање потрбних мјера на 

рјешавању постојећих проблема 

-Остварује сарадњу са другим органима и 

организацијама по питањима која се односе на 

послове од заједничког интереса уз овлаштење 

Начелника општине 

-Води управни поступак у управним предметима 

у другом степену по жалбама грађана,каде о 

истим одлучује Начелник општине 

-Обавља и друге послове које му одреди 

Начелник општине 

 

Сложеност послова: Најсложенији 

Школска спрема: ВСС – Правни факултет 

Радни стаж: 1 година 

Посебни услови: Стручни испит за рад у 

органима управе 

 

У рубрици број извршилаца је: „1“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 14. у Поглављу: Одјељење за 

привреду и финансије, одсјек за привреду и 

финасије у рубрици радна мјеста са описом 

послова и условима за обављање послова, додаје 

се нови посао који гласи: Самостални стручни 

сарадник – Kоординатор за приврду и 

финансије, са следећим описом послова 

-кординира радом одјељења, и пружа стручну 

помоћ сарадницима који раде на пословима 

привреде и финансија 

-прати прописе из дјелокруга рада одјељења и 

учестује у изради општинских прописа у овој 

области 

-учестује у планирању и реализацији планова и 

програма и иницира мјере за унапређење стања 

у области економских послова 

-учествује у изради нацрта и приједлога буџета 

и анализе програма буџетских корисника према 

календару израде и доношења буџета 

-учестује у припреми израде упуства и образаца 

за буџетске кориснике,  за израду и доношење 

буџета 

-врши стручне послове за унапређење 

економског развоја 

-учествује у припреми и изради пројеката и 

програма развоја локалне заједнице  

-пружа помоћ у провођењу пројеката за развој 

предузетништва  

-прати извршење пројеката и програма и 

израђује анализе, информације за потребе 

начелника општине 

-сарађује са општинским, републичким 

имеђународним организацијама и удружењима 

која се баве овом проблематиком 

-одговара за законито, стручно, рационално и 

благовремено обављање посла 

-обавља и друге послове по налогу Начелника 

општине и начелника одјељења 

 

Сложеност послова: Најсложенији 

Шклска спрема: ВСС – Економски Факултет 
Радно искуство: 3 године 

Посебни услови: Стучни испит за рад у 

органима управе  

 

У рубрици број извршилаца је: „1“. 

 

Члан 4. 

 

У члану 14. у Поглављу: Одјељење за 

општу управу и друштвене дјелатности, у 

рубрици радна мјеста са описом послова и 

условима за обављање послова, иза начелника 

Одјељења, додаје се нови посао који 

гласи:Самостални стручни сарадник – 

координатор за општу управу и друштвене 

дјелатности, са следећим описом послова: 

 

-Координира радом одјељења даје упуства  и 

пружа непосредну стручну помоћ   сарадницима 

у одјељењу. 

-Прати прописе из  дјелокрога рада одјељења и 

учествује у изради општинских прописа у овој 

области. 

-Обавља послове везана за грађанска стања. 

-Организује припрему тендерске документације 

за јавне набавке, води евиденцију, координира 

процедуре јавних набавки и прати њихову 

реализацију. 

-Контролише реализацију плана рада, преузима 

мјере на побољшању квалитета рада и води 

рачуна о радној дисциплини у одјељењу. 

-Ради на изради извјештаја, информација и 

других стручних материјала из области управе, 
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правне помоћи, канцеларијског пословања 

грађанских стања и сл. 

-Сарађује са општинским, републичкими 

међународним органима, организацијама и 

удружењима који се баве овом проблематиком. 

-Одговара за законито стручно, рационално и 

благовремено обављане послова. 

-Обавља идруге послове по налогу Начелника 

општине и Начелника одјељења. 

 

Сложеност послова: Најсложенији 

Школска спрема: ВСС- Економски или Правни 

факултет 

Радно искуство: 3 године 

Посебни услови: Стручни испит за рад у 

органима управе 

 

У рубрици број извршилаца је: „1“. 

 

Члан 5. 

 

У члану 14. у Поглављу: Одјељење за 

општу управу и друштвене дјелатности, у 

рубрици: Виши стручни сарадник-

администратор за рачунарску мрежу, мјења се и 

гласи: Самостални стручни сарадник-

администратор за рачунарску мрежу. 

У рубрици:школска спрема која гласи „ВШС 

друштвеног или природног смјера“ мјења се и 

гласи: „ВСС- дипломирани менаџер ИТ система. 

 

Члан 6. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:02-020-95/09                                                  

Датум:05.02.2009.год.   

                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                     Милко Чолаковић,дипл.прав.,с.р. 
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст и 9/08) и члана 

19. Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/09), 

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана 19.02.2009. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за обављање дужности 

одборника 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се висина 

накнаде, која припада одборницима Скупштине 

општине на име обављања одборничке 

дужности и начин њене исплате. 

Члан 2. 

 

 На име обављања дужности одборника 

Скупштине општине Рудо, према планираним 

средствима у буџету општине Рудо за 2009. 

годину, одборницима припада накнада у износу 

од 295,00 КМ мјесечно. 

Члан 3. 

 

 Исплата накнаде врши се по истеку 

мјесеца за који је остварена накнада. 

Члан 4. 

 

 Одборницима припада и службена 

дневница за дане у које се одржава сједница 

Скупштине општине. 

Члан 5. 

 

 У складу са чланом 39. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник РС“,бр.54/08), исплата 

накнаде вршиће се зависно од расположивих 

средстава у Буџету општине. 

 

Члан 6. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука број:01-023-14/08. од 

07.03.2008.године. 

Члан 7. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо а примјењиваће се од 

01.02.2009.јгодине. 

 

Број: 01-023-3/09.           

Датум: 19.02.2009.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо 

                                      Јовановић Драган,с.р. 
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  На основу члана 20. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број:5/93,15/96,110/03 и 33/08) и члана 

34.Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 8/08-пречишћен текст и 

9/08) Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 19.02.2009.године, д о н о с и 

 

О Д ЛУ К У 

o проширеној социјалној заштити на 

подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђују се права у 

области социјалне заштите која нису регулисана 

Законом о социјалној заштити, а која остварују 

појединци и породице на подручју општине 

Рудо, као и висина, услови и начин остваривања 

тих права.  

Члан 2. 

 

 Права утврђена овом одлуком су: 

 1.Једнократна новчана помоћ за 

трошкове сахране 

 2.Једнократна новчана помоћ за набавку 

огрева 

 3.Једнократна новчана помоћ за набавку 

лијекова 

 4.Једнократна новчана помоћ за накнаду 

трошкова дужег лијечења 

 5.Једнократна новчана помоћ за плаћање 

дуга за утрошену ел.енергију 

 6.Једнократна новчана помоћ за посебна 

стања породице или појединаца 

 

Члан 3. 

 

Право на једнократну новчану помоћ 

утврђену у члану 2.ове Одлуке имају корисници 

сталне новчане помоћи и друга лица која се 

тренутно нађу у стању социјалне потребе и за 

која надлежна мјесна заједница достави 

приједлог а што утврђује Центар за социјални 

рад на основу прибављених доказа. 

 

 

 

 

Члан 4. 

 

 Новчани износи једнократне помоћи из 

члана 2.ове Одлуке износе: 

 

1.За трошкове сахране до висине цијене ковчега, 

2.За набавку огрева у висини до 3 м3 дрва у току 

године, 

3.За набавку лијекова до висине износа рачуна 

за лијекове, 

4.За трошкове лијечења до висине рачуна 

плаћања специјалистичких прегледа у 

случајевима тешких обољења и висине 

трошкова путовања јавним саобраћајем до 

здравствене установе ако нема право на услуге 

санитетског возила, 

5.За плаћање дуга за утрошену ел.енергију до 

износа двије новчане помоћи а по доказу да није 

у могућности да плати, 

6.За помоћ у посебним стањима која нису 

наведена а која могу да се догоде зависно од 

околности случаја а водећи рачуна о износу 

планираних средстава за ову намјену. 

 

Члан 5. 

 

 Новчана средства за исплату помоћи  

планирана су у буџету општине Рудо за 

2009.годину Центру за социјални рад Рудо. 

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“ а примјењиваће се од 01.01.до 

31.12.2009.године. 

Број:01-023-4/09                                                     

Датум:19.02.2009.           ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

                                    Драган Јовановић,с.р. 
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 На основу члана 20. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“број:5/93,15/96,110/03 и 33/08) и члана 

34.Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“број:8/08-пречишћен текст и 

9/08) Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 19.02.2009.године, 

 д о н о с и 
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О Д ЛУ К У 

o висини новчане помоћи 

 

 

Члан 1. 

 

  Новчана помоћ се исплаћује мјесечно у 

износу од: 

1.за појединца    70.00 КМ  

2.за породицу са два члана   80.00 КМ 

3.за породицу са три члана   90.00 КМ 

4.за породицу са четири и више 

    чланова                                        100.00 КМ 

 

Члан 2. 

 

 Новчана средства за исплату права у 

наведеним износима планирана су у буџету 

општине Рудо за 2009.годину Центру за 

социјални рад Рудо. 

   

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“ а примјењиваће се од 01.01 до 

31.12.2009.године. 

           

Број:01-023-5/09                                                      

Датум:19.02.2009.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо  

                                        Драган Јовановић,с.р. 
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 На основу члана 20. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 5/93,15/96,110/03 и 33/08) и члана 

34. Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број:8/08-пречишћен текст и 

9/08 ) Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 19.02.2009.године, д о н о с и 

 

О Д ЛУ К У 

o висини додатка за његу и помоћ од стране 

другог лица 

 

Члан 1. 

 

 Додатак за његу и помоћ другог лица за 

дјецу и омладину ометену у развоју степена 

теже, тешке и вишеструке ометености исплаћује 

се у износу од 70.00 КМ мјесечно по кориснику 

 

Члан 2. 

 

 Додатак за његу и помоћ другог лица за 

остале кориснике остаје непромјењен и 

исплаћује се у износу од по 41.00 КМ мјесечно 

по кориснику. 

   

Члан 3. 

 

 Новчана средства за исплату права у 

наведеним износима  планирана су у буџету 

општине Рудо за 2009.годину Центру за 

социјални рад Рудо. 

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“ а примјењиваће се од 01.01.до 

31.12.2009.године. 

           

Број:01-023-6/09                                                       

Датум:19.02.2009.        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

                                 Драган Јовановић,с.р. 
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 На основу члана 20. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“број:5/93,15/96,110/03 и 33/08) и члана 

34.Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“ број:8/08-пречишћен текст и 

9/08 ) Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 19.02..2009.године, д о н о с и 

 

 

О Д ЛУ К У 

o исплати једнократне новчане помоћи за 

опрему новорођенчета 

 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се исплата једнократне новчане 

помоћи за опрему новорођенчета за треће, 

четврто и свако наредно рођено дијете.  
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Члан 2. 

 

 Новчана помоћ се исплаћује у износу од: 

 

-200.00 КМ за треће новорођено дијете 

-500,00 КМ за четврто новорођено дијете 

-1.000,00 КМ за пето и свако наредно 

новорођено дијете. 

   

Члан 3. 

 

 Новчана средства за исплату помоћи  

планирана су у буџету општине Рудоза 

2009.годину Центру за социјални рад Рудо кроз 

ставку једнократне новчане помоћи. 

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“ а примјењиваће се од 01.01.до 

31.12.2009.године. 

           

Број:01-023-7/09                                                     

Датум:19.02.2009.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                    Драган Јовановић,с.р. 
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 На основу члана 10. Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије („Службени 

гласник РС“,бр.85/03) и члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст  i  9/08) а у 

складу са чланом 107.Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст) на приједлог 

Koмисије за оцјену оправданости захтјева и 

израду приједлога корисника кредита 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 19.02.године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о условима за одобравање кредита из 

средстава буџета општине Рудо за подстицај 

економског развоја 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уређују се услови за 

додјелу кредита из средстава буџета општине 

Рудо за подстицај економског развоја Општине.  

 Потенцијални корисници се могу 

сврстати у три категорије: 

 

 I.Регистровани пољопривредни  

               произвођачи-физичка лица 

II. Предузетници 

 III.Правна лица 

 

Члан 2. 

 

 У текућој години ће се вршити 

расподјела средства планирана у буџету 

Општине за ту годину као  и сва расположива 

средства из Револвинг фонда код Нове Банке АД 

Бјељина  и Бобар банке АД Бијељина. 

 

Члан 3. 

 

I.Регистровани пољопривредни  

   произвођачи-физичка лица 

 

 Да би регистровани пољопривредни 

произвођачи имали право приступа кредитним 

средствима потребно је да испуњавају следеће: 

  

Опште услове: 

 

 -да имају регистровано пољопривредно 

газдинство и 

 -да се захтјев за кредит односи на 

улагање у пољопривредну дјелатност 

  

 Кредитни услови: 

 

 -Регистрованим пољопривредним 

произвођачима могу се одобрити кредити у 

износу од 5.000 -20.000 КМ. 

 -накнада за обраду захтјева је до 1%, 

 -инструменти обезбједјења уредне 

отплате кредита у складу са потписаним 

уговором банке и корисника кредита (жиранти, 

хипотека, заложно право). 

 

 Рокови отплате: 

 -за износ кредита од 5.000 – 10.000 КМ – 

3 године 
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 -за износ кредита 10.000 – 15.000 КМ – 4 

године 

 -за износ кредита 15.000 – 20.000 – 5 

година 

 -грејс период од 1 године 

 -отплата кредита у једнаким мјесечним 

ануитетима, 

 

Члан 4. 

 

II. Предузетници 

 

 Да би предузетници имали право 

приступа кредитним средствима потребно је да 

испуњавају слиједеће: 

 

 Опште услове: 
 

 -да је регистрован код надлежног органа 

општине Рудо за обављање дјелатности за коју 

подноси захтјев, 

 -да се захтјев за кредит односи на 

улагање у пољопривредну дјелатност, занатску 

или другу производну активност и дјелатности 

које унапређују туристичку понуду и то као 

основну дјелатност, 

 -да најкасније три мјесеца од дана 

преноса средстава кредита у кориштење, 

односно шест мјесеци ако се ради о потпуно 

новом пројекту, достави Скупштини доказ о 

заснивању радног односа и пријави 

новопримљених радника и да исти морају бити 

запослени најмање колико је вријеме отплате. 

 Кредитни услови: 
 -предузетницима из области 

пољопривредне производње може се одобрити 

износ кредита од 10.000 -35.000 КМ, уз обавезу 

запослења власника за износ кредита до 20.000 

КМ, а за износ кредита преко 20.000 КМ још 

једног запосленог, 

 -осталим предузетницима може се 

одобрити кредит у износу  од 10.000 – 60.000 

КМ, уз обавезу  запослења по  једног радника за 

износ кредита до сваких  20.000 КМ. 

 -накнада за обраду захтјева до 1%, 

 -инструменти обезбједјења уредне 

отплате кредита у складу са потписаним 

уговором банке и корисника кредита (жиранти, 

хипотека, заложно право). 

 

 

 

 Рокови отплате:  
 

 -за износ кредита  од  10.000 -  20.000 КМ 

– 3 године, 

 -за износ кредита од  20.000 -  40.000 КМ 

– 4 година, 

 -за износ кредита од  40.000 – 60.000 КМ 

– 5 година. 

 -грејс период од 1 године 

 -отплата кредита у једнаким мјесечним 

ануитетима, 

  

Члан 5. 

 

III.Правна лица 

 

 Да би правно лице имало приступ 

кредитним средствима, потребно је да испуњава 

слиједеће: 

 

 Опште услове: 

 

 -да се сједиште истог или сједиште 

његове организационе јединице налази на 

подручју општине Рудо, 

 -да је регистровано код надлежног суда и 

пореског органа у РС за обављање дјелатности 

са којом аплицира за кредит, 

 -приступ кредитним средствима може 

имати и новоосновано предузеће, 

 -да се захтјев за кредит односи на 

улагања у дјелатности које су у Плану развоја 

општине предвиђене као стратешке гране 

развоја, 

 -да прихвати да најкасније три мјесеца од 

дана преноса средстава кредита у кориштење, 

односно шест мјесеци ако се ради о новом 

субјекту достави Скупштини податке о 

заснивању радног односа  и пријави 

новопримљених радника, а исти морају бити 

запослени најмање колико је и вријеме отплате 

кредита. 

  

Кредитни услови:  

 

 -најмањи износ кредита за који се може 

аплицирати је 40.000 КМ, 

 -обавеза запошљавања два радника за 

кредит од 40.000 КМ и до сваких наредних 

20.000 КМ још  по једног запосленог до износа 

кредита до 100.000 КМ, а преко 100.000 КМ уз 
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обавезу запошљавања једног радника до сваких 

наредних 30.000 КМ одобреног кредита. 

-накнада за обраду захтјева до 1%, 

-инструменти обезбједјења уредне 

отплате кредита у складу са потписаним уговом 

банке и корисника (хипотека, заложно право). 

 

 Рокови отплате: 

 

 -од 40.000 – 60.000 КМ – 3 године 

 -од 60.000 – 100.000 – 4 година 

 -преко 100.000 КМ – 5 година 

 -грејс период од годину дана. 

 -отплата кредита у једнаким мјесечним 

ануитетима 

 

Члан 6. 

 

Регистровани пољопривредни произвођач - 

физичко лице уз захтјев прилаже следећу 

документацију: 

 -овјерену фотокопију личне карте, 

 -потврду о регистрацији пољопривредног 

газдинства, 

 -овјерену изјаву о намјени утрошка 

кредита 

 -попуњен упитник са подацима о свим 

расположивим ресурсима за бављење 

пољопривредном производњом. 

 

Члан  7. 

 

 Предузетници из области пољопривредне 

производње уз захтјев за кредит прилажу 

слиједећу документацију: 

 

 -овјерену фотокопиу личне карте, 

 -рјешење о регистрацији код надлежног 

органа општине Рудо, 

 -профактуру за планирана улагања или 

купопродајне уговоре, 

 -попуњен упитник са подацима о свим 

расположивим ресурсима за бављење 

пољопривредном производњом. 

 

Члан 8. 

 

 Остали предузетници уз захтјев за кредит 

прилажу слиједећу документацију: 

-овјерену фотокопију личне карте, 

 -рјешење о регистрацији код надлежног 

органа општине Рудо, 

 -бизнис план који мора садржавати 

основне податке о пројекту: предрачунску 

вриједност, структуру улагања, анализу 

тржишта, набавке о продаје, структуру прихода 

и расхода у години прије инвестирања и план 

прихода и расхода за вријеме отплате кредита, 

 -потврду од стране Пореске управе о 

измиреним обавезама по основу јавних прихода. 

 

Члан 9. 

 

 Правно лице уз захтјев за кредит прилаже 

слиједећу документацију: 

 -овјерену фотокопију личне карте 

власника, 

 -рјешење о регистрацији код надлежног 

суда, 

 -бизнис план који мора садржавати 

основне податке о пројекту: предрачунску 

вриједност, структуру улагања, анализу 

тржишта, набавке о продаје, структуру прихода 

и расхода у години прије инвестирања и план 

прихода и расхода за вријеме отплате кредита, 

 -обрасце биланса стања и успјеха за 

претходну годину пословања, 

 -потврду од стране Пореске управе о 

измиреним обавезама по основу јавних прихода. 

 

Члан 10. 

 

 Општина Рудо ће објавити конкурс за 

расподјелу кредитних средстава који ће бити 

стално отворен, а Комисија за оцјену 

оправданости захтјева за израду приједлога 

кориснука кредита ће приспјеле захтјеве 

обрађивати и давати приједлоге, у складу са 

расположивим средствима, кредитним одборима 

банака сваких 30 дана од дана објављивања. 

 Скупштина општине Рудо посебном 

одлуком формира Комисију за оцјену 

оправданости захтјева и израду приједлога 

корисника кредита. 

 Предсједник Koмисије за оцјену 

оправданости захтјева и израду приједлога 

корисника кредита је уједно и представник 

општине Рудо у заједничким кредитним 

одборима банака. 

Члан 11. 

 

 Корисници кредита који су искористили 

подстицајна средстава из Револвинг фонда , као 

и чланови њиховог домаћинства, не могу 
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конкурисати за додјелу средстава по овој 

Одлуци док не измире обавезе по ранијем 

кредиту. 

 Након измирења обавеза по ранијем 

кредиту корисници кредита из претходног става 

овог члана користиће добијена средства без 

грејс периода. 

 Предност приликом одобравања кредита 

имају подносиоци захтјева који први пут 

конкуришу за иста и тако редом.  

 

Члан 12. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука број:01-023-29/07. од 

30.04.2007.године. 

 

Члан 13. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-9/09.                                                           

Датум:19.02.2009.              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                      Јовановић Драган,с.р. 
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На основу члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.25/03), члана 119. 

и 120. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана  34. и 56. 

Статута општине Рудо-пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ бр.8/08 и 

9/08), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 19.02.2009., 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. 

 

Општи и посебни услови за избор и 

именовање секретара Скупштине општине, 

прописани су Законом о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр.101/04, 42/05 и 118/05), Статутом Скупштине 

општине и Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

административне службе Рудо. 

 

Члан 3. 

 

Јавни конкурс расписаће начелник 

општине. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 

30 дана од дана објављивања конкурса. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “, дневном  листу 

„Глас Српске“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава и предлагање кандидата 

извршиће Комисија за избор. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног  дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-023-10/09.                                                               

Дана:19.02.2009.             ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо  

                        Јовановић Драган,с.р. 
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На основу члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.25/03), члана 119. 

и 120. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр.101/04,42/05 и 118/05) и члана  34.и 56. 

Статута општине Рудо-пречишћен текст 

(„Службени гласник општине Рудо“ бр.8/08 и 

9/08), Скупштина општине Рудо, на сједници 

одржаној дана 19.02.2009.године, донијела је  
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О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање начелника Одјељења  за општу 

управу и друштвене дјелатности 

административне службе општине Рудо. 

 

Члан 1. 

 

Расписује се јавни конкурс за избор и 

именовање начелника Одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности општинске 

административне службе Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Општи и посебни услови за избор и 

именовање начелника одјељења , прописани су 

Законом о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске „ бр.101/04,42/05 и 

118/05) и Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

административне службе Рудо. 

 

Члан 3. 

 

Јавни конкурс расписаће начелник 

општине. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 

30 дана од дана објављивања конкурса. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “, дневном  листу 

„Глас Српске“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

 

Поступак избора, укључујући преглед 

приспјелих пријава и предлагање кандидата 

извршиће Комисија за избор. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног  дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо ". 

 

Број: 01-023-11/09.                                                           

Дана: 19.02.2009.год.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                     Скупштине општине Рудо  

                            Јовановић Драган,с.р. 
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На основу члана 34. и 41. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:8/08-пречишћени текст и 9/08) а у 

складу са чланом 4. тачка 2. Закона о 

министарским,  владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“,бр.41/03) и чланом 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“број:8/08), Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 19.02.2009. 

године донијела је 

 

О     Д     Л     У    К     У 

о избору вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

ЂУРОВИЋ ЗОРАН, дипломирани 

правник, именује се за вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Рудо на период 

до 60 дана, односно до окончања процедуре по 

јавном конкурсу за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи одлука број:01-023-111/08. од 

26.11.2008.године. 

 

Члан  3. 

 

Ова одлука ступана снагу наредног дана 

оддна објављивања у у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-12/09.     

Датум: 19.02.2009.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо 

                                      Драган Јовановић,с.р. 
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На основу члана 34. и 56. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“ број:8/08-пречишћени текст и 9/08) а у 

складу са чланом 4. тачка 2. Закона о 

министарским,  владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 
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гласник РС“, бр.41/03) и чланом 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:8/08), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 19.02.2009. године донијела је 

 

О     Д     Л     У    К     У 

o избору вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности у административној служби 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

ЈОВАНОВИЋ МИРКО, именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу и друштвене дјелатности у 

административној  служби општине Рудо на 

период до 60 дана, односно до окончања 

процедуре по јавном конкурсу за избор и 

именовање начелника Одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности у 

административној  служби општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступана снагу наредног дана 

од дана објављивања у  Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-14/09.       

Датум: 19.02.2009.          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                  Драган Јовановић,с.р. 
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На основу члана 12. став 3. Закона о 

министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, бр.41/03), члана 
35. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр.101/04, 42/05 и 
118/05), члана 34. Статута општине Рудо 
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08-
пречишћени текст и 9/08)  и члана 107. 
Пословника Скупштине општине Рудо 
(„Службени гласник општине Рудо“, бр.8/08), 
Скупштина општине Рудо, на сједници 
одржаној дана 19.02.2009.године, донијела 
је  
 

О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И 

ФИНАНСИЈЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ 
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ РУДО 

 
Члан 1. 

 
 Раде Станчић, дипломирани 
економиста из Рудог, именује се за 
начелника Одјељења за привреду и 
финансије Административне службе 
општине Рудо. 
 

Члан 2. 
 
 Именовање из тачке 1. врши се на 
вријеме трајања мандата Скупштине 
општине Рудо. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у  „Службеном 
гласнику општине Рудо“. 
 
Број:01-023-15/09.                                                   
Датум:19.02.2009.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                Скупштине општине Рудо 
                                   Драган Јовановић,с.р. 
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На основу члана 121. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.101/04, 42/05 и 118/05), 

члана 34. и 43. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08 и 

9/08),  у складу са чланом 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“,бр.9/08) а на приједлог 

Начелника општине, Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 19.02.2009. године, 

донијела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

 

Члан 1. 

 

 Именује се Комисија за избор у 

слиједећем саставу: 
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 1. ВИДАКОВИЋ МЛАДЕН, предсједник 

 2. ТОКОВИЋ БИЉАНА, члан 

 3. ТОПАЛОВИЋ МИЛОВАН,члан 

 4. ЈОВАНОВИЋ ДРАГАНА, члан 

 5. ПАНТОВИЋ ЈЕЛЕНА, члан. 

 

Члан 2. 

 

 Задатак комисије за избор је расписивање 

конкурса и спровођење поступка за пријем 

службеника у Општинску администру службу 

Рудо у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске и Законом о локалној самоуправи  и то: 

 

 -начелник одјељења за друштвене 

дјелатности и  

 -секретар Скупштине општине Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се  у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-13/09.                                                                 

Датум:19.02.2009.         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                Скупштине општине Рудо  

                                   Јовановић Драган,с.р. 
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На основу члана 34. и 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08 – пречишћени текст и 9/08), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 19.02.2009. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању дефицитарних занимања за 

општину Рудо у 2009. годину 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се дефицитарна 

занимања на подручју општине Рудо за 2009. 

годину. 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Дефицитарна занимања су: 

 

 -дипломирани инжењер грађевинарства и  

             архитектуре 

 -фармацеут 

 -стоматолог 

 -дипломирани правник 

 -дипломирани технолог исхране 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-023-16/09.                                             

Датум:19.02.2009.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Скупштине општине Рудо 

                                       Јовановић Драган,с.р. 
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  На основу члана 34.и 43. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречшћени текст и 9/08) и 

Упуства о начину и процедурама одабира 

корисника пројеката повратка и реконструкције 

стамбених јединица („Службени гласник БиХ“ 

број:48/06) а у складу са чланом 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08), 

Скупштина општине Рудо на својој сједници 

одржаној дана  19.02.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за одабир корисника 

пројеката повратка и реконструкције 

стамбених јединица                       

 

Члан 1. 

 

 Образује се Комисија за одабир 

корисника пројеката повратка и реконструкције 

стамбених јединица и у исту се именују: 

 

1. Бранко Кастратовић-представник општине, 

2. Љиљана Ћиковић-представник општине 

3. Вукадин Баранац-представник Министарства  

    за избјеглице Републике Српске, 
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4. Благоје Церовић-одборник у Скупштини  

    општине Рудо и 

5.Алија Имамовић-представник Савеза 

   удружења избјеглица,расељених лица     и  

   повратника у БиХ 

 

Члан 2. 

 

Задатци Комисије из члана 1. ове Одлуке 

је да изврши преглед документације и 

рангирање сваког потенцијалног корисника 

помоћи, на основу посебних критерија за одабир 

корисника помоћи, те да врши бодовање и 

утврди ранг листу о избору потенцијалних 

корисника помоћи за додјелу грађевинско-

занатског материјала. 

 

Члан 3. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука број: 01-023-76/08. од 

29.05.2008.године. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-023-17/09.                                                                 

Датум:19.02.2009.            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо 

                                      Драган Јовановић,с.р.   
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На основу члана 36. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Срске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) 

члана 34. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 8/08 -пречишћени 

текст и 9/08) и члана 107. Пословника 

Скупштине општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, број 8/08) Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној 19.02.2009.године, 

д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  исплатама члановима радних тјела 

Скупштине општине Рудо 

 

Члан  1. 

 

 Овом одлуком утврђује се висина, услови 

и начин исплате за рад члановима радних тјела 

које својим актима образује Скупштина 

општине Рудо (у даљем тексту: радна тјела). 

 

Члан  2. 

 

 Члановима радних тјела припада износ 

од 3/4 дневнице за службена путовања за сваку 

сједницу радног тјела  којој су присуствовали 

или су на други начин били ангажовани на 

пословима који су у надлежности тог радног 

тјела.. 

 Износ исплате из предходног става не 

припада члановима радних тјела који су 

запослени у општинској административној 

служби Рудо и другим корисницима буџета и 

грантова од буџета општине Рудо чије се плате 

финансирају из средстава добијених од буџета 

општине Рудо уколико су били ангажовани  у 

току радног времена. 

 

Члан  3. 

 

 Члановима радних тијела исплаћују се 

трошкови превоза од мјеста становања до мјеста 

одржавања сједнице радног тијела, уколико је та 

раздаљина већа од 2 километра. 

 Трошкови из претходног става 

обрачунавају се и исплаћују у висини важећих 

цијена превоза  у јавном саобраћају на тој 

релацији, односно у висини 15% од цијене 

бензина по пређеном километру, уколико нема 

успостављеног јавног превоза. 

 

Члан 4. 

 

 Исплата ће се вршити уплатом на текуће 

рачуне члановима радних тјела а на основу 

налога Предсједника Скупштине општине Рудо. 

 Евиденцију о одржаним сједницама и 

издатим налозима за исплату водиће 

Предсједник Скупштине општине Рудо. 

 

Члан  5. 

  

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи одлука број:01-023-222/05 од 

07.03.2005. године. 
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Члан  6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 01-023-8/09.                

Датум: 19.02.2009.год.    ПРЕДСЈЕДНИК, 

            Скупштине општине Рудо 

                                    Драган Јовановић,с.р.  
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 На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћени текст и 9/08) и члана 

113. Пословника Скупштине општине 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо 

на ванредној  сједници одржаној дана 

06.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

ЗА ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПРОТОКОЛА 

 

Члан 1. 

 

 Налаже се начелнику општине да 

обједини протоколе у оквиру органа управе 

општине Рудо како би се избјегли евентуални 

проблеми у смислу достављања важних 

докумената и контроли њихoвог кретања, како 

би протокол био јединствен за цијелу 

општинску административну службу.  

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-185/09.                                                              

Датум:06.02.2009.год.      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                  Скупштине општине Рудо  

                                      Јовановић Драган,с.р.  
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На основу члана 34. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08-

пречишћени текст и 9/08) и члана 113. 

Пословника Скупштине општине („Службени 

гласник општине Рудо“,бр.8/08-пречишћени 

текст), Скупштина општине Рудо на ванредној 

сједници одржаној дана 06.02.2009. године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

Налаже сеначелнику општине да обустави све 

притиске на одборнике скупштинске већине и да 

одмах спроведе скупштинске одлуке и то: 

-Одлуку о избору замјеника начелника и  

-Одлуку о разрјешењу начелника одјељења. 

 

Скупштина ће вршити контролу спроводјења 

овог закључка, а у противном ће предузети све 

мјере прописане законом укључујући и поступак 

опозива. 

 

Члан 2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Рудо. 

 

Број:01-03-184/09.           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:06.02.2009.    Скупштине општине Рудо 

                                     Јовановић Драган,с.р. 

 

  

 

     Налаже 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

01-Одлука о измјени статута општине Рудо; 

02-Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

оснивању Комисије за планирање и развој 

локалне заједнице; 

03-Правилник о измјенама и допунама 

Правилника o организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

административне службе Рудо; 

04-Одлука о висини накнаде за обављање 

дужности одборника; 

05-Одлука о проширеној социјалној заштити 

на подручју општине Рудо; 

06-Одлука о висини новчане помоћи; 

07-Одлука о висини додатка за његу и помоћ 

од стране другог лица; 

08-Одлука о исплати једнократне новчане 

помоћи за опрему новорођенчета; 

09-Одлука о условима за одобравање кредита 

из средстава буџета општине Рудо за 

подстицај економског развоја; 

10-Одлука о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање секретара Скупштине 

општине Рудо; 

11-Одлука о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање начелника Одјељења за 

општу управу и друштвене дјелатности 

административне службе општине Рудо; 

12-Одлука о избору вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Рудо; 

13-Одлука о избору вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности у административној 

служби општине Рудо; 

14-Одлука о именовању начелника Одјељења 

за привреду и финансије у административној 

служби општине Рудо; 

15-Одлука о именовању Комисије за избор; 

16-Одлука о утврђивању дефицитарних 

занимања за општину Рудо у 2009. години; 

17-Одлука о именовању Комисије за одабир 

корисника пројеката повратка и 

реконструкције стамбених једница; 

18-Одлука о накнади члановима радних 

тијела Скупштине општине Рудо; 

19-Закључак за обједињавање протокола; 

20-З а к љ у ч а к.      


