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          На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст, 9/08 и 2/09)), и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), Скупштина општине Рудо 

на сједници одржаној дана 31.05.2010.године,  

д о н и ј е л а   је 

 

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. 

 Редовни студенти који су обновили 

годину студија немају права учешћа на конкурс 

за обновљену годину студија. 

  

Члан 3. 

 

  Студентима, члановима породица 

погинулих бораца и ратних војних инвалида I и 

II категорије, студентима са посебним 

потребама – лица ометена у развоју и 

студентима-ђацима генерације у средњој школи 

за прву годину студија, одобрава се кредит без 

бодовања. 

 

Члан 4. 

 

 Студенти чији је приход заједничког 

домаћинства изнад 400 КМ по члану немају 

право учешћа за студентски кредит. 

 Овај став не примјењује се на студенте из 

члана 3. 

 

Члан 5. 

 

          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 4,99-4,50.............    6 бодова 

-просјечна оцјена 4,49-4,00............     5 бодова 

-просјечна оцјена 3,99-3,50............     4 бода 

-просјечна оцјена 3,49-3,00...........      3 бода 

-просјечна оцјена 2,99-2,50...........      2 бода 

-просјечна оцјена 2,49-2,00..........       1 бод 
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1.2.За студенте осталих година студија, 

просјечна оцјена претходних година студија: 

 

-просјечна оцјена 10,00.....................  10 бодова 

-просјечна оцјена 9,99-9,50..............    8 бодова 

-просјечна оцјена 9,49-9,00..............    7 бодова 

-просјечна оцјена 8,99-8,50..............    6 бодова 

-просјечна оцјена 8,49-8,00..............    5 бодова 

-просјечна оцјена 7,99-7,50..............    4 бода 

-порсјечна оцјена 7,49-7,00..............    3 бода 

-просјечна оцјена 6,99-6,50..............    2 бода 

-просјечна оцјена 6,49-6,00.............     1 бод 

 

      2. СОЦИЈАЛНИ СТАТУС 

 

 Социјални статус утврђује се према 

висини прихода по члану заједничког 

домаћинства и осталих социјалних услова из 

тачке б). 

 

а) Висина прихода по члану заједничког 

домаћинства: 

 

-без прихода................................ 12 бодова 

-приходи до 49,90 КМ.............. 10 бодова 

-од 50-69,90 КМ.........................  9 бодова 

-од 70-99,90 КМ.........................  8 бодова 

-од 100-129,90 КМ.....................  7 бодова 

-од 130-159,90 КМ.....................  6 бодова 

-од 160-189,90 КМ.....................  5 бодова 

-од 190-219,90 КМ.....................  4 бода 

-од 220-249,90 КМ.....................  3 бода 

-од 250-279.90 КМ.....................  2 бода 

-од 280-310 КМ..........................  1 бод 

 

 Укупне приходе чине укупна примања 

чланова заједничког домаћинства и то: 

- зараде-плате по основу запослења 

- -пензије 

- приход од обављања самосталне 

дјелатности 

 

 б) Остали социјални услови: 

 

-студент без оба родитеља.........      4 бода 

-студент без једног родитеља...       2 бод (ако је  

 био хранилац породице 3 бода) 

-студент из породице са дјецом 

  млађом од 18 година и дјецом 

  која су на школовању до 26   

  година старости или студенти из 

  породице чији је члан породице ометен у  

  развоју-лица са посебним  

  потребама.....................................     1 бод по 

  дјетету/члану породице ометеном у развоју 

-студент из породице са 2 и више 

 студентата.......................................    1 бод (по  

 студенту) 

-студент чији је родитељ или стара- 

 тељ хранилац породице радно 

 неспособан (инвалидност100 %  

 или старији од 65 година...............   3 бода  

-студент из породице разведених 

 родитеља........................................    1 бод 

 

 

3.УЧЕШЋЕ У РАТУ 

 

-Студент чији је родитељ или старатељ ратни 

  војни инвалид  III и IV категорије....... 3 бода 

-Студент чији је родитељ или старатељ ратни 

  војни инивалид  од V до VII 

  категорије..............................................  2 бода 

-Студент чији је родитељ или старатељ 

  ратни војни инвалид од  

  VIII до X категорије  ............................ 1 бод 

-Студент чији је родитељ или 

  старатељ борац I категорије................. 1 бод 

 

4.ГОДИНА СТУДИЈА 

 

            -  I  година  -  1 бод                   

-  II година  -  1,5 бодва            

- III година  -  2 бода                

 - IV година  -  2,5 бодова          

-  V година  -  3 бода                 

- VI година  -  3,5 бода              

           

Члан 6. 

 

          Уколико два или више студената имају 

исти број бодова, предност у додјели 

студентског кредита, даје се студенту који има:  

-већу просјечну оцјену у току школовања 

-мање приходе по члану домаћинства 

-већи број студената-ученика у породици 

-старију годину студија 

 

Члан 7. 

 

          Укупан број студената, којима ће се 

додјелити студентски кредит, као и (тачну) 

висину студентског кредита, одредиће Начелник 

општине заједно са Комисијом за додјелу 
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студентских кредита у зависности од висине 

планираних средстава за ову намјену за текућу 

буџетску годину и броја захтјева за додјелу 

студентских кредита. 

 

Члан 8. 

 

          Висина студентског кредита по години 

студија износи:               

                                                     

-  I  и II година                              -   80,00  КМ 

-  III и IV година                           -   90,00  КМ 

 - V и VI година                             - 100,00  КМ 

  

 Висина кредита из претходног става 

може се умањити највише до 5% а увећати до 

20% сходно члану 7. ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

 

 Студентски кредити додјељују се 

студентима за једну годину за период јануар – 

октобар. 

 Студенти који су предходне године 

примали кредит а испуњавају услове конкурса, 

конкуришу за додјелу кредита за сваку наредну 

годину, као и остали студенти који конкуришу 

први пут.  

 

Члан  10. 

 

          Конкурс за додјелу студентских кредита 

расписује и поступак по истом спроводи 

комисија коју  именује Начелник општине Рудо. 

Рок за подношење пријаве по конкурсу је 

 30 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 

се објављује на огласној табли општине Рудо и 

на ТВ Рудо.     

 

Члан  11. 

 

             ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТА 

 

А) Основна 

- 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; 

-увјерењ-потврда о висини мјесечних прихода за 

период I-IX претходне школске   године; 

-увјерење о мјесту пребивалишта – ЦИПС 

-фотокопија личне карте; 

-изјава студента да се обавезује да у току 

студија неће паралелно користити студентски 

кредит или стипендију од другог даваоца; 

 

Б) Допунска 

-увјерење-потврду са евиденције незапослених 

лица 

-увјерење о статусу родитеља или старатеља 

(погинулог борца,ратног војног инвалида,борца 

I категорије); 

-увјерење-доказ о неспособности 100% за рад 

родитеља или старатеља или старијих од 65 

година; 

-увјерење о губитку родитеља – извод из 

матичне књигње умрлих; 

-увјерење-рјешење Центра за социјални рад о 

статусу лица са посебним потребама; 

-увјерење-рјешење о статусу разведених 

родитеља; 

-увјерење – потврду о школавању члана 

породице. 

 

 Студент који не достави неки од 

докумената из тачке Б по којем се утврђује 

бодовање неће се бодовати по том основу. 

 

Члан 12. 

 

 Комисија је дужна да размотри пријаве у 

року од 15 дана од дана завршетка конкурса и 

сачини прелиминарну ранг листу, а у року од 30 

дана да сачини коначну ранг листу. 

 Прелиминарна ранг листа и коначна ранг 

листа објављују се на огласној табли општине 

Рудо. 

 У року од 8 дана од дана објављивања 

прелиминарне ранг листе незадовољни 

подносиоци пријаве имају право приговора на 

исту Начелнику општине. 

 На основу разматраних приговора 

формира се коначна ранг листа по којој ће се 

закључивати појединачни уговори у којима ће се 

ближе регулисати права и обавезе између 

општине, као даваоца кредита, и студента,као 

корисника кредита. 

  

Члан 13. 

 

Студент – прималац кредита се обавезује:  
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- да ће обавјештавати Комисију о 

промјени   пребивалишта; 

- да ће по завршетку студија, у року од 30 

дана обавјестити Комисију ради пријаве за 

запослење на подручју општине Рудо; 

 - да ће по завршетку школовања и 

заснивања радног односа, без обзира гдје се 

запосли,објавестити Комисију у року од 60 дана.  

 

Члан 14. 

 

            Уколико студент у току школовања 

обнови више од једне године студија, губи право 

учешћа на конкурс за додјелу кредита. 

  Студент из предходног става који је био 

корисник кредита дужан је примљени износ 

кредита вратити у укупном износу увећан за 

реалне трошкове инфлације за тај период. 

            Исти принцип примјениће се у случају да 

прималац кредита одустане од кредита. 

          -По завршетку студија и запослењу 

студент је дужан вратити примљени износ 

кредита у пуном износу у мјесечним ратама чији 

је број једнак броју рата примљеног кредита. 

         -Студент који по завршетку студија се 

запосли на подручју општине Рудо као 

дефицитаран кадар дужан је вратити 50% износа 

примљеног кредита. 

          Одлуку о дефицитарности занимања 

доноси Скупштина општине на приједлог 

Комисије за додјелу студентских кредита. 

 

Члан 15. 

 

Ступањем на  снагу  ове Одлуке ставља се ван 

снаге Одлука о додјели студентских кредита 

број:01-023-241/09 од 07.12.2009.године. 

 

Члан 16. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

            

Број: 01-022-74/10.                                                       

Датум: 31.05.2010.  год.                                                     

                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

                           Скупштине општине Рудо 

                 Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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          На основу члана 34. Статута општине Рудо 

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

пречишћени текст, 9/08 и 2/09)), и члана 107. 

Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст),на приједлог Комисије за 

додјелу студентских кредита, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

31.05.2010.године, д о н и ј е л а   је 

 

О Д Л У К А 

o додјели стипендија из средстава буџета 

општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком регулишу се општи и 

посебни услови, начин, критерији, поступак за 

додјелу, исплата као и друга питања од значаја 

за додјелу стипендија.  

 

Члан 2. 

 

 Средства за стипендије обезбјеђују се у 

Буџету општине Рудо а додјељиваће се 

редовним студентима на студијама за стицање 

високе стручне спреме са листе дефицитарних 

кадрова за општу Рудо. 

 

Члан 3. 

 

 Број укупно додјељених стипендија као и 

појединачни број за свако дефицитарно 

занимање усклађује се са бројем дефицитарних 

занимања и планираним буџетским средствима 

за додјелу стипендија.  

 Студенти чији је приход заједничког 

домаћинства изнад 400 КМ по члану, немају 

право учешћа на конкурсу за додјелу 

стипендија.  

 

Члан 4. 

 

 Стипендије се додјељују према 

одвојеним ранг листама за свако дефицитарно 

занимање а према слиједећим критеријумима: 
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 1.УСПЈЕХ У ДОСАДАШЊЕМ  

               ШКОЛОВАЊУ 

 

 1.1.За студенте прве године студија, 

просјечна оцјена у средњој школи укључујући и 

оцјену са завршног-матурског испита: 

 

-ђак генерације                                  - 10 бодова 

-просјечна оцјена 5,00  -   8 бодова 

-просјечна оцјена 4,50 – 4,99 -   6 бодова 

-просјечна оцјена 4,00 – 4,49 -   5 бодова 

-просјечна оцјена од 3,50-4,00         -   4 бода 

 

 1.2.За студенте осталих година студија, 

просјечна оцјена претходних година студија: 

 

-просјечна оцјена 10,00      -  10 бодова 

-просјечна оцјена 9,50 – 9,99   -    8 бодова 

-просјечна оцјена 9,00 – 9,49   -    7 бодова 

-просјечна оцјена 8,50 – 8,99   -    6 бода 

-просјечна оцјена 8,00 – 8,49   -    5 бода 

-просјечна оцјена 7,50-7,99     -     4 бода 

 

 2.СОЦИЈАЛНИ СТАТУС 

 

 Социјални статус утврђује се према 

висини прихода по члану заједничког 

домаћинства и осталих услова из тачке б). 

 

a) Висина прихода по члану заједничког 

домаћинства: 

-без прихода....................................       12 бодова 

-приходи до 49,99 КМ....................      10 бодова 

-приходи од 50 – 69,90 КМ............         9 бодова 

-приходи од 70-99,90 КМ..............         8 бодова 

-приходи од 100 – 129,90 КМ .......        7 бодова 

-приходи од 130 – 159,90 КМ........         6 бодова 

-приходи од 160 – 189,90 КМ........         5 бодова 

-приход од 190-219,90 КМ.............         4 бода 

-приход од 220 – 249,90 КМ..........         3 бода 

-приход од 250 – 279,90 КМ..........         2 бода 

-приход од 280 – 310,00 КМ..........         1 бод 

 

 Укупне приходе чини укупна примања 

чланова заједничког домаћинства и то: 

  

-зараде-плате по основу запослења, 

-пензије 

-приход од обављања самосталне дјелатности 

 

b) Остали социјални услови: 

 

-студент без оба родитеља......................... 4 бода 

-студент без једног родитеља.................... 2 бода   

(ако је био хранилац породице 3 бода) 

-студент из породице са дјецом млађом од 18 

  година  и дјецом која су на  школовању  

  до 26 година старости или студент из  

  породице  чији је члан породице  

  ометен у развоју-лица са 

  посебним потребама...............................  1 бод  

  по дјетету/члану породице ометеном у развоју 

-студент из породице са два и више студената.. 

  ...................................................................1 бод   

  по студенту 

-студент чији је родитељ или старатељ хранилац 

  породице радно неспособан (инвалидност 

  100% или старији од 65 

  година...................................................... 3 бода 

-студент из породице разведених  

  родитеља................................................. 1 бод 

 

 

 3.УЧЕШЋЕ У РАТУ 

 

-студент чији је родитељ или старатељ ратни  

  војни инвалид I и II категорије.....        5 бодова 

-студент чији је родитељ или старатељ ратни 

  војни инвалид III и IV категорије....     3 бода 

-студент чији је родитељ или старатељ ратни  

  војни инвалид од V до VII категорије.. 2 бода 

-студент чији је родитељ или старатељ ратни  

 војни инвалид од VIII до Х категорије...1 бод 

-студент чији је родитељ или старатељ  

 борац I категорије ................................... 1 бод 

 

 4.ГОДИНА СТУДИЈА 

 

 -I година - 1 бод 

 -II година - 1,5 бодова 

 -III година - 2 бода 

 -IV година - 2,5 бодова 

 -V година - 3 бода 

 -VI година - 3,5 бодова 

 

Члан 5. 

 

 Уколико два или више студента имају 

исти број бодова, предност у додјели стипендије 

даје се студенту који има: 

-већу просјечну оцјену у току школовања, 

-мање приходе по члану домаћинства, 

-старију годину студија, 

-већи број студената-ученика у породици. 
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Члна 6. 

 

 Висина стипендије по годинама студија 

износи: 

 

 -I и II година  150 КМ 

 -IIII и IV година 160 КМ 

 -V и VI година 170 КМ 

 

 Висина стипендије из приходног става 

може се увећати до 20% сходно члану 3. став 1. 

ове Одлуке.  

Члан 7. 

 

 Стипендија се додјељује за период 

трајања студија који је одређен Програмом рада 

високошколске установе за стицање високе 

стручне спреме. 

 За једну школску годину стипендија се 

додјељује за десет мјесеци. 

 

Члан 8. 

 

 Конкурс за додјелу стипендије расписује 

и поступак по истом спроводи комисија коју 

именује Начелник општине Рудо. 

 Рок за подношење пријаве по конкурсу је 

30 дана од дана објављивања конкурса.  

 Конкурс се објављује на огласној табли 

Скупштине општине Рудо и на ТВ Рудо. 

 

Члан 9. 

 

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

 

 А) Основна 

 

 -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-потврду о висини мјесечних 

прихода за период I-IX претходне школске 

године, 

 -увјерење о мјесту пребивалишта-ЦИПС 

 -увјерење – доказ о губитку родитеља; 

 -фотокопија личне карте; 

 -изјава студента да се обавезује, да у току 

студија, неће паралелно користити студентски 

кредит или стипендију од другог даваоца. 

 

 Б) Допунска 

 

 -увјерење-потврду са евиденције 

незапослених лица, 

 -увјерење о статусу родитља или 

старатеља (погинулог борца, ратног војног 

инвалида, борца I категорије), 

 -увјерење-доказ о неспособности 100% за 

рад родитеља или старатеља или старијих од 65 

година, 

 -увјерење о губитку родитеља – извод из 

матичне књиге умрлих, 

 -увјерење-рјешење Центра за социјални 

рад о статусу лица са посебним потребама, 

 -увјерење-рјешење о статусу разведених 

родитеља, 

 -увјерење-потврду о школовању члана 

породице. 

 

 Студент који не достави неки од 

докумената из тачке Б) по којем се утврђује 

бодовање неће се бодовати по том основу. 

 

Члан 10. 

 

 Комисија је дужна да размотри пријаве у 

року од 15 дана од дана завршетка конкурса и 

сачини појединачне прелиминарне раг листе, а у 

року од 30 дана да сачини коначне ранг листе за 

свако дефицитарно занимање.  

 Прелиминарне ранг листе и коначне ранг 

листе објављују се на огласној табли општине 

Рудо. 

 У року од 8 дана од дана објављивања 

прелиминарних ранг листа, незадовољни 

подносиоци пријаве имају право приговора на 

исте Начелнику општине.  

 На основу размотрених приговора 

формирају се коначне ранг листе по којима ће се 

закључивати појединачни уговори у којима ће се 

ближе регулисати права и обавезе између 

општине као даваоца стипендије и студента као 

корисника стипендије. 

 Студент који је конкурисао за додјелу 

стипендије по овој Одлуци а исти не испуни 

услове, стиче право да по аутоматизму учествује 

на конкурсу за додјелу студентских кредита из 

буџета општине. 
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Члан 11. 

 

 Студент – прималац стипендије се 

обавезује: 

 -да ће обавјештавати Комисију о 

промјени пребивалишта, 

 -да ће Комисији за додјелу студентских 

кредита доставити потврду о статусу редовног 

студента у наредној школској години, најкасније 

10 дана од дана истека задњег испитног рока у 

тој школској години, 

 -да ће по завршетку студија у року од 30 

дана обавјестити Комисију ради пријаве за 

запослење на подручју општине Рудо. 

 

Члан 12. 

 

 Студент који не упише наредну годину 

студија као редован студент, обуставља се 

исплата стипендије за ту годину. 

 Студент – апсолвент задржава право 

примања стипендије за вријеме трајања 

апсолвентског стажа а најдуже до шест мјесеци. 

 

Члан 13. 

 

 Уколико студент у току школовања 

обнови више од једне године студија, губи право 

на примање стипендије а примљени износ дужан 

је вратити у укупном износу, увећан за реалне 

трошкове инфлације за период примања 

стипендије. 

 

Члан 14. 

 

 У случају да примаоц стипендије 

одустане од даљег примања стипендије у току 

студија, или по завршетку студија одбије 

понуђено запослење на територији општине 

Рудо, дужан је даваоцу стипендије вратити 

цјелокупан износ примљене стипендије увећан 

за реалне трошкове инфлације за тај период.  

 

Члан 15. 

 

 Прималац стипендије дужан је 

прихватити понуђено запослење у прописаном 

року од стране даваоца стипендије на 

територији општине Рудо, у оквиру високе 

стручне спреме и стручног звања, и радити на 

територији општине Рудо најмање 50% дужи 

временски период од рока за који је примао 

стипендију. 

 Запослењем и радом под овим условима 

прималац стипендије се ослобадја враћања 

примљеног износа стипендије у цијелости. 

 

Члан 16. 

 

 Давалац стипендије обавезује се да 

стипендисти понуди запослење на територији 

општине Рудо у року до шест мјесеци од 

момента доставе обавјештења од стране 

примаоца стипендије да је завршио студије. 

 

Члан 17. 

 

 Уколико давалац стипендије не понуди 

запослење примаоцу стипендије у року који је 

одређен у члану 16. већ исто понуди у року до 

12 мјесеци, а прималац кредита одбије понуђено 

запослење у том року дужан је вратити 50% 

износа примљене стипендије увећано за реалне 

трошкове инфлације за период примања 

стипендије. 

 Уколико давалац стипендије не понуди 

запослење примаоцу стипендије ни у року до 12 

мјесеци, прималац стипендије нема обавезу 

враћања стипендије.  

 

Члан 18. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о додјели стипендија из 

средстава буџета општине Рудо број: 01-023-

243/09. од 07.12.2009.године. 

 

Члан 19. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:01-022-75/10.                                                       

Датум:31.05.2010.год.         

                              ПРЕДСЈЕДНИК  

                      Скупштине општине Рудо  

              Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 
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03 
 

На основу члана 34.i 43. Статута општине 

Рудо (Сл.гласник општине Рудо бр.8/08-

пречишћени текст, 9/08 i 2/09),на приједлог 

Комисије за избор и именовања, Скупштина 

општине Рудо, на сједници одржаној дана 

31.05.2010.године, донијела је : 

 

О Д Л У К У 

 о формирању Комисије за израду приједлога 

Одлуке о разврставању, управљању и 

заштити локалних путева и улица на 

подручју општине Рудо 

 

Члан  1. 

 

Формира се Комисије за израду 

приједлога Одлуке о разврставању, управљању и 

заштити локалних путева и улица на подручју 

општине Рудо, у следећем саставу : 

 

1.МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ - предсједник 

2.ЋИРОВИЋ ВИТОМИР - члан  

3.МИЈУШКОВИЋ МИРКО - члан 

4.КАСТРАТОВИЋ БРАНК - члан 

5.ДРАГАШ МОМИР - члан 

  

Члан  2. 

 

 Задатак Комисије је да изради приједлог: 

Мјерила и критеријума за одређивање локалних 

путева и улица, Одлуке о разврставању, 

управљању и заштити локалних путева и улица, 

као и Средњорочног програма и годишњег 

плана одржавања, заштите, реконструкције и 

изградње локалних путева  и улица. 

 

Члан  3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-022-76/10   

Дана.31.05.2010.год.        

                               ПРЕДСЈЕДНИК  

                       Скупштине општин Рудо 

             Добрисав Милинковић,дипл.ецц.с.р. 

 

 

 

04 
На основу члана 58. Закона о уређењу 

простора (Сл. гласник Р.С. број:84/02- 

пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07),  члана 

34. Статута општине Рудо (Сл. гласник  

Општине Рудо“ бр. 8/08, 9/08 и 2/09), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана  31.05.2010. године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању приједлога за члана Савјета за 

израду Просторног плана посебног подручја 

„Горња Дрина“ 

 

Члан 1. 

 

  За члана Савјета за израду Просторног 

плана посебног подручја „Горња Дрина“, испред 

општине Рудо предлаже  се КАСТРАТОВИЋ 

БРАНКО. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-72/10.                                                                   

Датум: 31.05.2010.год.    

                                ПРЕДСЈЕДНИК 

                        Скупштине општине Рудо    

               Добрисав Милинковић, дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 18 Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“,број:68/07), и члана  34. Статута 

општине Рудо-пречишћен текст („Службени 

гласник општине Рудо“ бр.8/08 и 9/08), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 31.05.2010.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

o расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање директора у  

Дому здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо 
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Члан 1. 

 

Расписује се јавни конкурс за избор и 

именовање директора у Дому здравља  „Др 

Стојана и Љубица“ Рудо,                                                                

 

Члан 2. 

 

Комисија за избор ће расписати јавни 

конкурс и извршити поступак избора, 

укључујући преглед приспјелих пријава и 

предлагање кандидата. 

 

Члан 3. 

 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “ , дневном  листу 

„Фокус“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо ". 

 

Број: 01-022-78/10                                                   

Дана:31.05.2010.год.    

                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                               Скупштине општине Рудо 

                     Милинковић Добрисав,дипл.ецц.с.р. 
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На основу члана 18 Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“,број:68/07), и члана  34. Статута 

општине Рудо-пречишћен текст („Службени 

гласник општине Рудо“ бр.8/08 и 9/08), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној 

дана 31.05.2010.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

o расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање директора у Центру за културно 

просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо 

 

Члан 1. 

 

Расписује се јавни конкурс за избор и 

именовање директора у Центру за културно 

просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо.                                                                

 

Члан 2. 

 

Комисија за избор ће расписати јавни 

конкурс и извршити поступак избора, 

укључујући преглед приспјелих пријава и 

предлагање кандидата. 

 

Члан 3. 

 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “, дневном  листу 

„Фокус“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рудо ". 

 

Број: 01-022-77/10 

Дана:31.05.2010.год.  

              

                             ПРЕДСЈЕДНИК 

          Скупштине општине Рудо 

 Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 

 

07 
 

 На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.68/07), члана 4. и 6. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“, бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08), на приједлог Комисије за избор и 

именовања, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 31.05.2010. године, 

донијела је  

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА  ДЗ „ДР 

СТОЈАНА И ЉУБИЦА“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

ТОМИСЛАВ КУСМУК, доктор 

стоматологије, именује се за вршиоца дужности 

директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо, на 
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период до шездесет дана, односно до окончања 

процедуре по јавном конкурсу за именовање 

директора ДЗ „Др Стојана и Љубица“  Рудо. 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“.  

 

Број: 01-18-81/10.                                                          

Датум: 31.05.2010.год.     

                          ПРЕДСЈЕДНИК 

                             Скупштине општине Рудо  

                   Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

 

 

08 
 

На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.68/07), члана 4. и 6. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник РС“, бр.41/03), члана 34. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, бр.8/08-пречишћени текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08), на приједлог Комисије за избор и 

именовања, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана  31.05.2010. године, 

донијела је  

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА  ЦКПД 

„ПРОСВЈЕТА“ РУДО 

 

Члан 1. 

 

МРШЕВИЋ НЕНАД именује се за 

вршиоца дужности директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо, на период до шездесет дана, 

односно до окончања процедуре по јавном 

конкурсу за именовање директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо. 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“.  

 

Број: 01-018-79/10.                                                           

Датум: 31.05.2010.год.   

                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                 Скупштине општине Рудо  

             Милинковић Добрисав,дипл.ецц,с.р. 

 

09 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 113. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

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

се са пресудом Врховног суда Републике 

Српске, Скупштина општине Рудо на сједници 

одржаној дана 31.05.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан  1. 

 

Скупштина констатује да је пресудом 

Врховног суда Републике Српске број: 14 0 У 

000395 09 Увп од 26.04.2010. године преиначена 

Пресуда Окружног суда у Источном Сарајеву у 

овом предмету од 30.09.2009. године и 

поништена Одлука Скупштине општине Рудо о 

поништењу Одлуке о избору замјеника 

начелника број:01-023-77/09. од 11.05.2009. 

године. Начелник општине ће у складу са 

законом преузети радње на реализацији ове 

пресуде. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-730-80/10 

Датум:31.05.2010.год.   

         ПРЕДСЈЕДНИК 

           Скупштине општине Рудо   

             Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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10 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 113. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

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

План учешћа спортиста на 47. МОСИ, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.05.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ НАЧЕЛНЕ САГЛАСНОСТИ НА 

ПЛАН УЧЕШЋА СПОРТИСТА НА 47. 

МОСИ 
 

Члан  1. 

 

Даје се начелна сагласност Скупштини 

општине Рудо на План учешћа спортиста на 47. 

МОСИ а коначну одлуку о усвајању Плана 

донијеће Скупштина општине Рудо на 

слиједећем засједању. Уколико сједница 

Скупштине не буде одржана у периоду до када 

је неопходно имати усвојен План, овлашћује се 

Комисија за спорт да усвоји План учешћа 

спортиста на 47. МОСИ а да о истом упозна 

Скупштину на провом наредном засједању.

  

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-66-89/10 

Датум:31.05.2010.год.   

            ПРЕДСЈЕДНИК 

                         Скупштине општине Рудо 

                 Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 113. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о стању у области пољопривреде 

на територији општине Рудо, Скупштина 

општине Рудо на сједници одржаној дана 

31.05.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ 

У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о стању у области 

пољопривреде на територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-33-82/10 

Датум:31.05.2010.год.   

                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                      Скупштине општине Рудо 

            Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Информацију 

о раду Ветеринарске службе на територији 

општине Рудо здравстевном и бројном стању 

сточног фонда, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 31.05.2010.године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ 

ВЕТЕРИНАРСКЕ СЛУЖБЕ 

 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о раду 

Ветеринарске службе на територији општине 

Рудо здравственом и бројном стању сточног 

фонда. 
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Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

Број:01-335-83/10 

Датум:31.05.2010.год.   

        ПРЕДСЈЕДНИК 

          Скупштине општине Рудо 

           Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 113. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о раду градске зелене пијаце и 

сточне пијаце и промету пољопривредних 

производа и стоке на територији општине Рудо, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.05.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ И СТОЧНЕ 

ПИЈАЦЕ И ПРОМЕТУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И 

СТОКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

РУДО 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о раду градске 

зелене пијаце и сточне пијаце и промету 

пољопривредних производа и стоке на 

територији општине Рудо. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-33-84/10 

Датум:31.05.2010.год.   

        ПРЕДСЈЕДНИК 

                      Скупштине општине Рудо 

           Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 113. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о материјалном положају 

пензионера и бивших радника предузећа која су 

отишла у стечај и радника проглашених 

технолошким вишком, Скупштина општине 

Рудо на сједници одржаној дана 

31.05.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

МАТЕРИЈАЛНОМ ПОЛОЖАЈУ 

ПЕНЗИОНЕРА И БИВШИХ РАДНИКА 

ПРЕДУЗЕЋА КОЈА СУ ОТИШЛА У 

СТЕЧАЈ И РАДНИКА ПРОГЛАШЕНИХ 

ТЕХНОЛОШКИМ ВИШКОМ 
 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о материјалном 

положају пензионера и бивших радника 

предузећа која су отишла у стечај и радника 

проглашених технолошким вишком. 

  

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-18-85/10 

Датум:31.05.2010.год.   

       ПРЕДСЈЕДНИК 

                    Скупштине општине Рудо 

          Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 

 

15 
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Информацију 

Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Вишеград о реализованим активностима на 
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подручју општине Рудо у 2009.години, 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној 

дана 31.05.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ЗА 

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ВИШЕГРАД 
 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација Полицијске 

станице за безбједност саобраћаја Вишеград о 

реализованим активностима на подручју 

општине Рудо у 2009. години. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-221-86/10 

Датум:31.05.2010.год.   

       ПРЕДСЈЕДНИК 

                    Скупштине општине Рудо 

          Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 

 

16  
 

На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“,бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и 

члана 113. Пословника Скупштине општине 

Рудо („Службени гласник општине 

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

Информацију о интерној и екстерној 

комуникацији, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 31.05.2010.године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ИНТЕРНОЈ И ЕКСТЕРНОЈ 

КОМУНИКАЦИЈИ 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о интерној и 

екстерној комуникацији. 

 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-014-87/10 

Датум:31.05.2010.год.   

        ПРЕДСЈЕДНИК 

          Скупштине општине Рудо 

 Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 

 

17 
На основу члана 34. Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

бр.8/08-пречишћен текст, 9/08 и 2/09) и члана 

113. Пословника Скупштине општине Рудо 

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

пречишћени текст), разматрајући Информацију 

о Општинском развојном плану „Индекс 

инклузивности“, Скупштина општине Рудо на 

сједници одржаној дана 31.05.2010.године, 

донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

ОПШТИНСКОМ РАЗВОЈНОМ ПЛАНУ 

„ИНДЕКС ИНКЛУЗИВНОСТИ“ 

 

Члан  1. 

 

 Усваја се Информација о Општинском 

развојном плану „Индекс инклузивности“. 

 

Члан  2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рудо“. 

 

Број:01-61-88/10 

Датум:31.05.2010.год.   

     ПРЕДСЈЕДНИК 

                  Скупштине општине Рудо 

        Добрисав Милинковић,дипл.ецц.,с.р. 
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-АКТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

18 

 
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 

Опšтинске 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 

 о 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, број: 02-020-95/09 од 

05.02.2009. године и број: 02-020-244/09 од 

25.02.2009. 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, код радног мјеста: „Самостални 

стручни сарадник за стручне послове начелника 

општине“ иза алинеје „6“ која гласи „Води 

управни поступак у управним предметима у 

другом степену по жалбама грађана, када о 

истим одлучује Начелник општине“, додају се 

следеће алинеје које гласе: 

-Обавља послове службеника за информисање, 

-Координира активностима општинске Комисије 

 за комуникације, 

-Прати имплеметацију комуникацијске 

 стратегије, 

-Одговоран је за ажурирање комуникацијске 

 стартегије, 

-Информише чланове Комисије за комуникације 

о промјенама и прикупља повратне информације 

Алинеја „7“. постаје алинеја „12“.   

 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Рудо. 

 

Број:02-12-517/10.                                                    

Датум:17.05.2010.године     

 

                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                  Милко Чолаковић,дипл.правник,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 додјели стипендија из средстава 

буџета општине Рудо; 

03-Одлука о формирању Комисије за израду 

приједлога Одлуке о разврставању, управљању и 

заштити локалних путева и улица на подручју 

општине Рудо; 

04-Одлука о давању приједлога за члана Савјета 

за израду Просторног плана посебног подручја 

„Горња Дрина“; 

05-Одлука о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање директора у Дому здравља 

„Др Стојана и Љубица“ Рудо; 

06-Одлука о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање директора „Центра за 

културно просвјетну дјелатност „Просвјета“ 

Рудо; 

07-Рјешење о именовању в.д. директора Дома 

здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо; 

08-Рјешење о именовању в.д. директора ЦКПД 

„Просвјета“ Рудо; 

09-Закључак о упознавању са пресудом 

Врховног суда РС; 

10-Закључак о давању начелне сагласности на 

план учешћа спортиста на 47. МОСИ; 

11-Закључак о усвајању Информације о стању у 

области пољопривреде на територији општине 

Рудо; 

12-Закључак о усвајању Информације о раду 

Ветеринарске службе; 

13-Закључак о усвајању Информације о раду 

градске зелене пијаце и сточне пијаце и промету 

пољопривредних производа и стоке на 

територији општине Рудо; 

14-Закључак о усвајању Информације о 

материјалном положају пензионера и бивших 

радника предузећа која су отишла у стечај и 

радника проглашених технолошким вишком; 

15-Закључак о усвајању Информације 

Полицијске станице за безбједност саобраћаја 

Вишеград; 

16-Закључак о усвајању Информације о 

интерној и екстерној комуникацији; 

17-Закључак о усвајању Информације о 

Општинском развојном плану „Индекс 

инклузивности“; 

18-Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске административне 

службе Рудо. 
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