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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 и члана 1. 

Одлуке о измјени Статута општине Рудо 

број:01-023-2/09 од 19.02.2009,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 

мјеста 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, број: 02-020-1332/08 од 

23.12.2008. године и број: 02-020-55/09 од 

05.02.2009. године у члану 14. у Поглављу: 

Стручна служба Скупштине општине и 

Начелника општине у Рубрици: “радна мјеста са 

описом послова и условима за обављање 

послова“ за посао: “Секретар Скупштине 

општине“ у дијелу посебних услова-радни стаж: 

„5“ година, мјења се и гласи, радни стаж: „3“ 

године. 

 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:02-020-244/09                                                     

Датум:25.02.2009.год. 

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Милко Чолаковић,дипл.прав.,с.р. 

 

02 
  

            На основу одредаба Општег колективног 

уговора („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 27/06), члана 31. став 1. Посебног 

колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске ( 

„Службени гласник Републике Српске“ 

број:114/07) и  члана 21. Појединачног 

колективног уговора општинске управе Рудо 

број: 02-12-24/08 од 17.01.2008. године и 

измјена и допуна Појединачног колективног 

уговора општинске управе Рудо број: 02-12-

910/08 од 12.09.2008. године, Начелник општине 

и Синдикат радника органа управе Рудо, дана  

26.02.2009.године, д о н ј е л и  с у   

 

Измјене и Допуне 

Појединачног колективног уговора 

Општинске управе Рудо 

 

Члан 1. 
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             У члану 8. Појединачног колективног 

уговора општинске управе Рудо број: 02-12-

24/08 од 17.01.2008. године и измјена и допуна 

број: 02-12-910/08 од 12.09.2008. године у 

Стручној служби СО-е и Начелника општине у 

рубрици: Радно мјесто уводи се ново радно 

мјесто под бројем 2 које гласи: „Смостални 

стручни сарадник за стручне послове Начелника 

општине“. 

У рубрици коефицијент ће стајати:7,05. 

У рубрици: Редни број,досадашње тачке „2“ и 

„3“ постају „3“ и „4“ . 

 

Члан 2. 

 

             У члану 8. Појединачног колективног 

уговора општинске управе Рудо број: 02-12-

24/08 од 17.01.2008. године и измјена и допуна 

број: 02-12-910/08 од 12.09.2008. године у 

Одјељењу за привреду и финансије у одсјеку за 

привреду и финансије испред радног мјеста: 

Самостални стручни сарадник за буџет додаје се 

ново радно мјесто: „Самостални стручни 

сарадник –координатор за привреду и 

финансије“ 

У рубрици коефицијент ће стајати 7,05. 

У рубрици: Редни број,досадашње тачке „1“ , 

„2“, „3“, „4“и „5“ постају „2“, „3“, „4“, „5“ и „6“. 

 

Члан 3. 

 

            У члану 8. Појединачног колективног 

уговора општинске управе Рудо број: 02-12-

24/08 од 17.01.2008. године и измјена и допуна 

број: 02-12-910/08 од 12.09.2008. године у 

Одјељењу за општу управу и друштвене 

дјелатности испред радног мјеста: Самостални 

стручни сарадник за грађанска стања и пружање 

правне помоћи додаје се ново радно мјесто: 

„Самостални стручни сарадник –координатор за 

општу управу и друштвене дјелатности“ 

У рубрици коефицијент ће стајати 7,05. 

У рубрици: Редни број,досадашње тачке  „2“, 

„3“, „4“, „5“, „6“, „7“, „8“ и „9“ постају „3“, „4“, 

„5“, „6“, „7“, „8“, „9“,и „10“. 

 

Члан 4. 

 

            У члану 8. Појединачног колективног 

уговора општинске управе Рудо број: 02-12-

24/08 од 17.01.2008. године и измјена и допуна 

број: 02-12-910/08 од 12.09.2008. године у 

Одјељењу за општу управу и друштвене 

дјелатности: у центру за пружање услуга 

грађанима под редним бројем 3, радно мјесто. 

Виши стручни сарадник администратор за 

рачунарску мрежу, мјења се и сада гласи: 

“Самостални стручни сарадник администратор 

за рачунарску мрежу“ 

У рубрици коефицијент: „5,75“ мјења се и сада 

гласи 7,05. 

 

Члан 5. 

 

            Остали чланови овог Појединачног 

колективног уговора општинске управе Рудо 

остају непромјењени. 

 

 

 

Члан 6. 

 

              Ове измјене и допуне Појединачног 

колективног уговора општинске управе Рудо 

ступају на снагу даном доношења а накнадно ће 

се објавити у Службеном гласнику опшине 

Рудо. 

              Број:5/09. 

              Датум:26.02.2009.год. 

                        СИНДИКАТ 

       РАДНИКА ОРГАНА УПРАВЕ 

                Срђан Барбарез,с.р. 

 

             Број:02-12-248/09. 

            Датум:26.02.2009.год. 

          

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Милко Чолаковић,дипл.прав.,с.р.     
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Појединачног колективног уговора општинске 

управе Рудо број: 02-12-24/08 од 17.01.2008.год., 

Измјена и допуна Појединачног колективног 

уговора општинске управе Рудо број: 02-12-

910/08 од 12.09.2008.год. и 02-12-248/09 од 

26.02.2009.год., Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

административне службе Рудо број: 02-12-

1020/06 од 27.11.2006.год. и Измјена и допуна 
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Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста општинске административне 

службе Рудо број: 02-12-649/07 од 05.06.2007. 

год., 02-12-50/08 од 22.01.2008. год., 02-12-

529/08 од 19.05.2008. год., 02-012-901/08 од 

10.09.2008. год., 02-20-1332/08 од 23.12.2008. 

год., 02-020-95/09 од 05.02.2009.год. и 02-020-

244/09 од 25.02.2009.год., Начелник општине,               

д о н о с и  

 

ПРАВИЛНИК 

о измјенама и допунама Правилника о 

платама и накнадама запослених раника у             

административној служби општине Рудо 
 

Члан 1. 

 

У члану 11. Правилника о платама и 

накнадама запослених радника у  

администативној служби  општине Рудо у 

Стручној служби СО-е и Начелника општине у 

рубрици „Радно мјесто“ уводи се ново радно 

мјесто под редним бројем 2. које гласи: 

„Самостални стручни сарадник за послове 

Начелника општине“. 

У рубрици „Коефицијент“ ће стајати: 7,05. 

У рубрици „Редни број“, досадашње тачке „2“ и 

„3“ постају „3“ и „4“.  

 

Члан 2. 

 

У члану 11. Правилника о платама и 

накнадама запослених радника у  

администативној служби  општине Рудо у 

Одјељењу за привреду и финансије у одсјеку за 

привреду и финансије под редним бројем „1“ 

уводи се ново радно мјесто које гласи: 

„Самостални стручни сарадник – координатор 

за привреду и финансије“. 

У рубрици „Коефицијент“ ће стајати: 7,05. 

У рубрици „Редни број“, досадашње тачке „1“, 

„2“ ,„3“, „4“ и „5“ постају „2“,„3“, „4“, „5“и „6“. 

  

Члан 3. 

 

У члану 11. Правилника о платама и 

накнадама запослених радника у  

администативној служби  општине Рудо у 

Одјељењу за општу управу и друштвене 

дјелатности под редним бројем „2“ уводи се 

ново радно мјесто које гласи: „Самостални 

стручни сарадник – координатор за општу 

управу и друштвене дјелатности“. 

У рубрици „Коефицијент“ ће стајати: 7,05. 

У рубрици „Редни број“, досадашње тачке  

„2“,„3“, „4“, „5“, „6“, „7“, „8“и „9“постају „3“, 

„4“, „5“, „6“, „7“, „8“, „9“ и „10“. 

 

Члан 4. 

 

У члану 11. Правилника о платама и 

накнадама запослених радника у  

администативној служби  општине Рудо у 

Одјељењу за општу управу и друштвене 

дјелатности у центру за пружање услуга 

грађанима под редним бројем  „3“, радно мјесто: 

„Виши стручни сарадник – администратор за 

рачунарску мрежу“, мјења се и сада гласи: 

„Самостални стручни сарадник – администратор 

за рачунарску мрежу“. 

У рубрици „Коефицијент“ ће стајати: 7,05. 

У рубрици „Редни број“, досадашње тачке  

„2“,„3“, „4“, „5“, „6“, „7“, „8“и „9“постају „3“, 

„4“, „5“, „6“, „7“, „8“, „9“ и „10“. 

 

Члан 5. 

 

Остали чланови  Правилника о платама и 

накнадама запослених радника у  

администативној служби  општине Рудо остају 

непромјењени. 

 

Члан 6. 

 

Ове измјене и допуне Правилника о 

платама и накнадама запослених радника у  

администативној служби  општине Рудо ступају 

на снагу даном доношења а накнадно ће се 

објавити Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:02-134-262/09.                                                        

Датум: 02.03.2009.год. 

                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                         Милко Чолаковић дипл. Прав.,с.р. 
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На основу члана 47. Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник 

БиХ“,бр.49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 и 

12/09) и члана 49. Статута општине Рудо 

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

9/08 и 2/09), начелник општие, д о н о с и 
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ПРАВИЛНИК 

О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ 

СПОРАЗУМЈЕВАЊА СА ПОЈЕДИНАЧНИМ 

ДОБАВЉАЧЕМ, ДАВАОЦЕМ УСЛУГА И 

ИЗВОЂАЧЕМ РАДОВА 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилник дефиннише се поступак 

директног споразума у којем општина Рудо (у 

даљем тексту: Општина) прикупља приједлоге 

цијене или понуду од појединачног добављача, 

даваоца услуга и извођача радова ( у даљем 

тексту: понуђач) и приговора и прихвата цијену 

као услов за коначан споразум. 

 

Члан 2. 

 

 Уговор за набавку роба, услуга или 

радова чија вриједност је једнака или мања од 

6.000,00 КМ, сматра се у смислу одредби овог 

Правилника уговором испод домаћих 

вриједности разреда ( у даљем тексту: мини 

домаћи вриједносни разреде). 

 Мини домаћи вриједносни разред чини 

вриједност која не прелази 6.000,00 КМ у коју 

не улази припадајући индиректни порез, који 

плаћа уговорни орган за предмет уговора. 

 

Члан 3. 

 

 Општина не може дијелити предмет 

уговора са намјером да се избјегне примјена 

набавних поступака утврђених Законом (члан 

10.). Општина ће утврдити годишњи план јавних 

набавки у складу са својим потребама и 

могућностима. 

 Општина може користити метод и 

поступак мини домаћег вриједносног разреда, с 

тим да појединачни уговор не прелази износ од 

6.000,00 КМ и да укупна годишња вриједност 

таквих уговора не прелази 10% укупног 

годишњег плана – Буџета предвиђеног за јавне 

набавке. 

 Уговор, за који је поступак утврђен у 

ставу 1. и 2. овог члана, додјељује се путем 

директног споразума, након што се прикупе 

најмање три приједлога цијена. 

 Општина може изузетно, без 

прикупљања три приједлога цијена, извршити 

набавку роба, услуга и радова уз прилог рачуна 

до износа од 1.000,оо КМ под условом да је 

природа те набавке диктирана одређеним 

специфичностима, непредвиђености у смислу 

количине, времена те хитности, што је 

карактерише као једнократну, изнимну и 

изузетну. 

 

Члан 4. 

 

 У случају да у року утврђеном за 

подношење понуда, нису пристигла најмање три 

затражена приједлога цијена, општина ће 

одабрати онај приједлог који нуди најнижу 

цијену и прихватљив рок за извршење уговора. 

 Уколико је стигао само један приједлог, 

који одговара захтјевима Општине, уговор ће се 

додјелити том понуђачу. 

 Уколико општина није задовољна ни са 

једним од пристиглих приједлога цијена, или 

уколико не стигне ни један од затражених 

приједлога, обратиће се са новим захтјевом за 

достављање приједлога цијена од већ изабраних 

понуђача, или једном од понуђача који није 

учествовао у претходном поступку, а за којег 

сматра да може извршити уговор који би му се 

додјелио. 

Члан 5. 

 

 Поступак јавне набавке за мини домаћи 

вриједносни разред покреће се овлаштењем 

Начелника општине, које садржи: 

- предмет јавне набавке, 

- процјењену вриједност уговора, 

- врсту поступка додјеле јавне набавке. 

 

Члан 6. 

 

 Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о поступку 

директног споразумјевања са појединачним 

добављачем, даваоцем услуга и извођачем 

радова бр.02-020-585/08. од 06.06.2008. године. 

 

Члан 7. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Рудо“. 

Датум:20.03.2009. 

Број: 02-404-402/09.год. 

                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                   Милко Чолаковић,дипл.правник.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) а у складу са чланом 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући План уписа 

ученика у прве разреде  у школској 2009/2010 

години у Средњошколском центру Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 19.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О НЕ УСВАЈАЊУ ПЛАНА УПИСА 

УЧЕНИКА У ПРВЕ РАЗРЕДЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2009/2010 ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

 Не усваја се План уписа ученика у прве 

разреде у школској 2009/2010 години у 

Средњошкослком центру Рудо из разлога што 

приликом његове израде није консултована 

шира друштвена заједница и што менаџмент 

Средњошколског центра Рудо није планирао 

значајније измјене у профилима занимања и што 

већ дужи низ година форсира занимања 

машинског смјера којих на евиденцији Бироа за 

запошљавање Рудо има око осам стотина. 

 

Члан 2. 

 

 Тражи се од Средњошколског центра 

Рудо да у наредном периоду сагледа све 

могућности како би се значајније промјенили 

профили занимања (умјесто машинског – 

економски смјер а занимања обрадом метала – 

да се замјене занимањима конобар, кувар, пекар, 

трговац и слично), да сачини акциони план и са 

истим упозна општину Рудо како би се тражила 

адекватна рјешења за превазилажење овог 

проблема.  

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“.  

Број:01-03-18/09.                                                                 

Датум:19.02.2009.         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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Одлуку о организовању и функционисању 

Цивилне заштите на подручју општине Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 19.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ВРАЋАЊУ НА ДОРАДУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ РУДО  

 

Члан 1. 

 

 Враћа се на дораду Одлука о 

организовању и функционисању Цивилне 

заштите на подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-21/09.                                                           

Датум:19.02.2009.год.     ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 Скупштине општине Рудо  

                                  Јовановић Драган,с.р. 

 

07 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

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

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Програм обављања комуналних дјелатности у 

општини Рудо за 2009. годину,Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

19.02.2009. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 

О ВРАЋАЊУ НА ДОРАДУ ПРОГРАМА 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ У ОПШТИНИ РУДО ЗА 

2009. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Враћа се на дораду Програм обављања 

комуналних дјелатности у општини Рудо за 

2009. годину. 

 

 

Члан 2. 

 

 Примједбе одборника односиле су се на: 

- страна 2 став 2. тачка 10. комунална 

накнада за 2009. годину- да ли се 

обрачун комуналне накнаде за прву 

зону односи на све или само на 

пословни простор; 

- страна 4 тачка 2. – код одржавања 

зелених површина – монтажа и 

демонтажа постојећих клупа у 

парковима; 

- страна 4 тачка 2. – око послова на 

чишћењу зелених површина, кошење 

и др. – да ли унапред одређивати ко 

ће вршити услуге; 

- страна 5 тачка 6. – постављање паноа 

за оглашавање 

- да обрађивач присуствује сједници 

Скупштине када буде разматран оваj 

програм. 

 

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-22/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

захтјев Завода за запошљавање, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

19.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ПОТВРЂИВАЊУ ОДГОВОРА НА ТУЖБУ  

 

Члан 1. 

 

 Потврђује се одговор Начелника 

општине Рудо број:02-760-604/08.  на тужбу 

Завода за запошљавање Републике Српске за 

укњижбу права власништва на пословним 

просторијама које се налазе у приземљу 

стамбено-пословног објекта саграђеног на 

парцели бр.116 и 118 К.О. Рудо у ул.“Милоша 

Обилића“ бр.14 којим се не оспорава тужбени 

захтјев тужитеља али се тражи да се исти одбије 

са захтјевом за накнаду трошкова парничног 

поступка. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-27/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

општине Рудо на сједници одржаној дана 

19.02.2009. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  
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Члан 1. 

 

 Поништава се јавни конкурс за избор и 

именовање начелника Одјељења 

административне службе Рудо, расписан по 

Одлуци Скупштине општине број: 01-023-

122/08. од 11.12.2008. године објављеног у 

Службеном гласнику Републике Српске број: 

1/09. а у дијелу који се односи на избор и 

именовање начелника Одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-31/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о ангажовању приправника на 

подручју општине Рудо у 2008. години, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 19.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

АНГАЖОВАЊУ ПРИПРАВНИКА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО У 2008. 

ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Информација о ангажовању 

приправника на подручју општине Рудо у 2008. 

години. 

 Тражи се од Административне службе  

општине Рудо и других правних  лица која 

испуњавају услове да по расписаном конкурсу 

за пријем приправника у 2009. години од стране 

Завода за запошљавање ангажују што више 

приправника, а у складу са својим 

могућностима.  

  

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

Број:01-03-25/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

Извјештај о провођењу Програма цивилне 

заштите за 2008. годину и Програм рада за 2009. 

годину, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 19.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 

ПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ЗА 2008. ГОДИНУ И ПРОГРАМ 

РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Извјештај о провођењу 

Програма цивилне заштите за 2008. годину и 

Програм рада за 2009. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-20/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 
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складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

општине Рудо на сједници одржаној дана 

19.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Задужује се Центар за социјални рад 

Рудо да разради приједлог о организовању 

прихватилишта за стара лица на подручју 

општине Рудо, и да у том контексту уради 

анализу стања, сачини конкретне приједлоге и 

достави Скупштини општине Рудо на 

разматрање за неку од наредних сједница. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-30/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

План рада Дома здравља Рудо и Програм мјера 

на заштити становништва у општини Рудо за 

2009. годину, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 19.02.2009. године, 

донијела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ДОМА 

ЗДРАВЉА РУДО И ПРОГРАМ МЈЕРА НА 

ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА У 

ОПШТИНИ РУДО ЗА 2009. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се План рада Дома здравља Рудо и 

Програм мјера за заштиту становништва у 

општини Рудо за 2009. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-19/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у складу са 

чланом 113. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“,бр. 

8/08-пречишћени текст), разматрајући Одлуку о 

комуналним дјелатностима,Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 19.02.2009. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ВРАЋАЊУ НА ДОРАДУ ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

 

 Враћа се на дораду Одлука о комуналним 

дјелатностима. 

 

Члан 2. 

 

 Примједбе одборника односиле су се на: 

- члан 3. - да ли унапријед одређивати 

ко ће вршити одређене послове или то 

одредити путем тендера; 

- члан 12. – око дефинисања броја 

бодова по зонама; 

- члан 14. – да ли вриједност бода 

одређивати у троструком износу или 

мање; 

- члан 17. – нејасно је шта значи 

објекти и уређаји за производњу и 
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пружање услуга комуналне 

потрошње; 

- да обрађивач присуствује сједници 

Скупштине општине када буде 

разматрана ова Одлука. 

 

Члан 3. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-23/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

захтјев начелника општине Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

19.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

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 

 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност начелнику општине 

Рудо за доношење Одлуке о покретању пројекта 

развоја и имплементације система управљања 

квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 

9001:2000 у општинској управи.  

  

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-26/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

општине Рудо на сједници одржаној дана 

19.02.2009. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  

 

Члан 1. 

 

 Поништава се јавни конкурс за избор и 

именовање секретара Скупштине општине Рудо 

објављен у Службеном гласнику Републике 

Српске број: 104/08. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-32/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

оставку Ђукановић Богдана, Скупштина 
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општине Рудо на сједници одржаној дана 

19.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ПРИХВАТАЊУ ОСТАВКЕ 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се оставка Ђукановић Богдана 

на чланство у Комисији за избор и чланство  на 

листи стручњака  са које се именују чланови 

Комисије за избор.  

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

Број:01-03-29/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

општине Рудо на сједници одржаној дана 

19.02.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 Задужује се Стручна служба да 

материјале за Скупштину обрађује у 

ћириличном писму у мјери у којој то 

дозвољавају технички услови. 

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

Број:01-03-24/09.                                                           

Датум:19.02.2009.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) а у 

складу са чланом 113. Пословника Скупштине 

општине Рудо („Службени гласник општине 

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

захтјев такси превозника, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 19.02.2009. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

 У циљу превазилажења проблема такси 

превозника са подручја општине Рудо, задужују 

се предсједник Скупштине општине и Начелник 

општине да се обрате Министарству за 

инфраструктуру у Влади Републике Србије-

помоћнику Министра за саобраћај да закажу 

разговор везан на тему рјешавања проблема 

саобраћаја између општине Рудо и Прибој. 

 Такође се задужују да организују 

састанак са представницима општине Прибој 

коме би евентуално присуствовали и 

представници наведеног Министарства а све у 

циљу трајног превазилажења овог проблема.  

 

Члан 2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-03-28/09.                                                           

Датум:19.02.2009.год.       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                    Скупштине општине Рудо  

                                      Јовановић Драган,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј: 

 
01-Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске административне 

службе Рудо; 

02-Измјене и допуне Појединачног Колективног 

уговора Општинске управе Рудо; 

03-Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о платама и накнадама запослених 

радника у административној служби општине 

Рудо; 

04-Правилник о поступку директног 

споразумјевања са појединачним добављачем, 

даваоцем услуга и извођачем радова; 

05-Закључак о не усвајању Плана уписа ученика 

у прве разреде у школској 2009/2010. години; 

06-Закључак о враћању на дораду Одлуке о 

организовању и функционисању цивилне 

заштите на подручју општине Рудо; 

07-Закључак о враћању на дораду Програма 

обављања комуналних дјелатности у општини 

Рудо за 2009. годину; 

08-Закључак о потврђивању одговора на тужбу; 

09-Закључак о поништавању јавног конкурса; 

10-Закључак о усвајању Информације о 

ангажовању приправника на подручју општине 

Рудо у 2008. годину; 

11-Закључак о усвајању Извјештаја о провођењу 

програма цивилне заштите за 2008. годину и 

Програма рада за 2009. годину; 

12-Закључак Центра за социјални рад Рудо; 

13-Закључак о усвајању Плана рада Дома 

здравља Рудо и Програм мјера на заштити 

становништва у општини Рудо за 2009. годину; 

14-Закључак о враћању на дораду Одлуке о 

комуналним дјелатностима; 

15-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; 

16-Закључак о поништењу јавног конкурса; 

17-Закључак о прихватању оставке; 

18-Закључак о обради скупштинског материјала 

ћириличним писмом; 

19-Закључак о превазилажењу проблема такси 

превозника; 

 


