СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XI

Број: 1

Рудо, 28. јануара 2009.године

III

01
На основу члана 30. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, бр.54/08-пречишћенитекст),
члана 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, бр.8/08 и 9/08) и члана
107. и 109. Пословника Скупштине општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“,
бр.8/08), након разматрања Приједлога буџета
општине Рудо за 2008. годину и усвојених
амандмана на исти, Скупштина општине Рудо
на сједници одржаној дана 30.12.2008. године,
донијела је

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а примјењиваће се од 01.01.2009.
године и накнадно ће се објавити у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број: 01-023-179/08
Датум: 30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО
ЗА 2009.ГОДИНУ
I
Усваја се Буџет општине Рудо за 2009.
годину у износу од 3.315.000 КМ,од чега
буџетски приходи износе 2.965.000 КМ а
капитални примици 350.000 КМ.
II
Саставни дио ове Одлуке је Буџет
општине Рудо за 2009.годину са аналитичким
прегледом планираних прихода и расхода и
планираних примитака и издатака.
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На основу члана 31 Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
РС“ бр.54/08-пречишћени текст) и члана 30.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
34. Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“, бр.8/08 и 9/08), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
30.12.2008. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО
ЗА 2009.ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком се прописује начин
извршења Буџета општине Рудо за 2009.годину
(у даљем тедксту Буџет).
Одлука се односи на буџетске кориснике
и примаоце грантова који се у цијелости или
дјелимично финансирају из буџета општине.

-средства за подстицај економског
развоја у сврху запошљавања и капитални
трошкови
-буџетска резерва – средства за
непланиране издатке.
Члан 5.
Укупна буџетска потрошња мора бити
уравнотежена
са
укупним
буџетским
средствима.
Сви
приходи
Општинске
административне службе остварени у складу са
законом по било ком основу, су приходи Буџета
општине Рудо и са истим служба не може
самостално располагати.
Остали корисници буџетских средстава
дужни су мјесечно извјештавати Одјељење за
привреду и финансије општине Рудо, како су
утрошили добијена буџетска средства, што је
услов за добијање буџетских средстава у
наредном мјесецу.
Члан 6.

Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке
распоређују се у укупном износу од 3.315.000
КМ, од чега 1.979.750 КМ на текуће трошкове,
975.250,00 КМ на капиталне трошкове и
средства за подстицај економског развоја у
сврху запошљавања, 10.000 КМ на буџетску
резерву и капиталне издатке 350.000 КМ.

Начелник општине Рудо управља и
контролише прилив и одлив новчаних средстава
у складу са законом, усвојеним буџетом и овом
одлуком.
Начелник Одјељења за привреду и
финансије, оперативно прати извршење прихода
и расхода Буџета, о истом информише
Начелника општине и одговоран је за доследно
извршење закључака Начелника општине
издатих у складу са законом и овом одлуком.

Члан 3.

Члан 7.

Приходи Буџета су утврђени према члану
8. Закона о буџетском систему Републике
Српске.
Буџет се састоји од биланса прихода и
биланса расхода и издатака са распоредом према
корисницима и примаоцима грантова.

Сви корисници буџетских средстава
дужни су средства утврђена у Буџету користити
руководећи се начелима рационалности и
штедње.
Сезонске потребе буџетски корисници
пријављују благовремено Начелнику општине
ради планирања средстава за такве намјене.
Прерасподјела средстава са једног на
другог буџетског корисника врши искључиво
Скупштина општине.
Скупштина општине Рудо ће посебном
одлуком или закључком додјељена средства
буџетским корисницима тачно опредјелити за
одредјене намјене.

Члан 2.

Члан 4.
Буџетски изадци су:
-текући трошкови и дознаке другим
потрошачким јединицама
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Члан 8.
Плаћање трошкова буџетског корисника
може се вршити директно уз писмени захтјевналог буџетског корисника да се плаћање
изврши на терет његове буџетске позиције.
Члан 9.
Сваки буџетски корисник је одговоран за
своје књиговодствене и друге финансијске
исправе,
интерне
контролне
поступке,
вјеродостојност и законитост исправа и укупно
трошење буџетских средстава.

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08 и 9/08) и члана 55. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 30.12.2008.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2009.
ГОДИНУ
Члан 1.

Члан 10.
Капитална улагања и позајмљивања,
укључујући и подршку улагањима Мјесних
заједница врше се по Буџетом утврђеним
намјенама и објектима уз уговарања услова и
динамике плаћања и у складу са динамиком
прилива прихода.
Члан 11.
Средства буџетске резерве до Буџетом
палнираног износа, Начелник општине ће
ангажовати за остале не планиране и недовољно
планиране издатке и утврдиће посменим
закључком.
О ангажовању средстава Буџетске
резерве Начелник општине ће информисати
Скупштину општин у складу са Законом о
буџетском систему, уз Извјештај о извршењу
буџета општине.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а примјењује се од 01.01.2009.године
и објавиће се у Службеном гласнику општине
Рудо.
Број: 01-023-180/08.
Датум: 30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Усваја се Програм рада Скупштине
општине Рудо за 2009. годину.
У прилогу ове Одлуке налази се преглед
Програма рада Скупштине општине Рудо који
чини њен саставни део.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-148/08.
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.
На
основу члана
55.
Пословника
Скупштине општине Рудо (''Службени гласник
општине Рудо'', број: 8/08), Скупштина општине
Рудо на својој сједници
одржаној дана
30.12.2008.године, д о н о с и
ПРОГРАМ РАДА
Скупштине општине Рудо за 2009. годину
Ф Е Б Р У А Р:
1. План рада Дома здравља Рудо и програм
мјера на заштити здравља становништва у
општини Рудо за 2009. годину.
ОБРАЂИВАЧ: Дом здравља Рудо и
Апотека Рудо.
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2. Извјештај о провођењу програма Цивилне
заштите за 2008 год. и Програм рада за
2009 год.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу
Управу и друштвене дјелатности.
3. Програм обављања комуналних дјелатности
у општини Рудо за 2009 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
4. Информација о стипендирању студената за
2008/2009 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
5. Извјештај о раду буџетских корисника за
2008. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
6. Програм уписа образовних профила у
Средњошколском центру Рудо.
ОБРАДЈИВАЧ: Средњошколски центар
Рудо
М А Р Т:
1. Одлука о усвајању извршења буџета
општине Рудо за 2008 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
2. Извјештај о раду Начелника општине Рудо
за 2008 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине.
3. Информација о материјалном положају
пензионера у општини Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
4. Информација о јавном реду и миру на
територији општине Рудо за 2008 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Рудо.
5. Информација о реализацији одлука и
закључака Скупштине општине Рудо
донесених у 2008. години.
ОБРАДЈИВАЧ:
Стручна
служба
Скупштине.
А П Р И Л:
1. Извјештај о остварењу буџета за период
01.01. – 31.03.2009 године.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.

2. Програмски задаци и циљеви на
побољшању живота младих у општини Рудо
ОБРАЂИВАЧ: Савјет младих Рудо.
3.Извјештај о стању локалних путева, комуналне
инфраструктуре и спортских терена у
општини Рудо
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије и Установа ''Рудоспорт'' Рудо.
4.Информација о плану
рада Шумског
газдинства Рудо за 2009 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Шумско газдинство Рудо.
5. Информација о предузећима у стечају.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије
М А Ј:
1.Информација
о
развоју
приватног
предузетништва у општини Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
2.Информација о стању у области Центра за
социјални рад.
ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад.
3.Информација
о стању у
области
пољопривреде на територији општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
4.План учешћа спортиста на 45. МОСИ .
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
5.Информација о стању одрживог повратка
избјеглих и расељених лица на територији
општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу.
6.Информација о раду инспекцијских служби за
2008. годину
ОБРАДЈИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије
Ј У Н И:
1. Информација о стању у области спорта и
физичке културе у општини Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
2. Информација о снадбјевености и квалитету
воде за пиће на територији општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
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3. Информација о снадбјевености електричном
енергијом у општини Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Радна јединица
електродистрибуције Рудо.
4.Извјештај о раду Ватрогасног друштва Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Рудо.
5. Информација о заштити животне средине на
територији општине Рудо.
ОБРАДЈИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
Ј У Л И:
1. Свечана сједница поводом Дана општине.
С Е П Т Е М Б А Р:
1. Извјештај о остварењу буџета за период
01.01.-30.06.2009 године.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
2. Извјештај о шестомјесечном пословању
корисника буџетских средстава.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
3. Информација о стању запослености на
територији општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање
Рудо.
4. Извјештај о постигнутим резултатима
спортиста општине Рудо и утрошку средстава на
45. МОСИ.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
5.Извјештај Комисије за оправданост додјеле
кредита из средстава буџета општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
О К Т О Б А Р:
1. Извјештај о остваривању буџета за период
01.01.-30.09.2009 године.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
2. Информација о упису ученика у школску
2009/2010 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Средња и Основне школе.
3. Информација о рјешавању управних
предмета.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу.

4. Информација о донацијама на територији
општине Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
5. Информација о спровођењу Закона и других
прописа из области заштите бораца, РВИ и
породица погинулих бораца.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу.
Н О В Е М Б А Р:
1. Приједлог одлуке о нацрту буџета општине
Рудо за 2010 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
2.
Информација
о стању
у области
телекомуникација и поштанско саобраћаја.
ОБРАЂИВАЧ: Радна јединица Телеком и
Радна јединица пошта Рудо.
3. Информација о раду Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове –
Подручне јединице Рудо.
ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа за
геодетске
и
имовинско-правне
послове
Подручна јединица Рудо.
4. Информација о имплементацији имовинских
закона.
ОБРАЂИВАЧ: ОМИ Вишеград.
Д Е Ц Е М Б А Р:
1. Приједлог одлуке о буџету општине Рудо за
2010 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и
финансије.
2. Програм рада Скупштине за 2010годину.
ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине и
начелници одјељења.
3. Програм рада начелника општине Рудо за
2010 годину.
ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине Рудо.
4. Програми рада Мјесних заједница за 2010
годину.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење
за
општу
управу и Савјети Мјесних заједница.
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Поред напријед наведеног, Скупштина
општине ће разматрати и друга питања која
буду стављена по захтјеву грађана, органа
локалне управе и одлучивати о другим
питањима у складу са Законо и Статутом.
Број:01-023-148/08.
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

04
На основу члана 92. став 4., а у вези са
чланом 155. Закона о уредјењу простора
(„Службени гласник РС“,бр.84/02-пречишћени
текст, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08 и 9/08) а у складу чланом 107.
Пословника
Скупштине
општине
Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08),
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12. 2008.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О СТАТУСУ
БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО

05
На основу члана 12. Закона о занатскопредузетничкој дјелатности („Службени гласник
РС“,бр.72/07-пречишћени текст), члана 21. и 30.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“.бр.01/04,42/05 и 118/05) и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08 и 9/08), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана
30.12.2008. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕДЈИВАЊУ
РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
РУДО
Члан 1.
У члану 6. Одлуке о одредјивању радног
времена угоститељских објеката на подручју
општине Рудо бр.01-023-04/07., бр.01-023-16/08
и бр.01-023-101/08. у ставу 1. иза ријечи „радно
вријеме може трајати од 07-01 часа“ додају се
ријечи „ а у дане викенда од 07-03 часа“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а накнадно ће се објавити у
Службеном гласнику општине Рудо.

Члан 1.
У одлуци о статусу бесправно изграђених
грађевина на подручју општине Рудо број:01023-11/08 од 07.03.2008.године („Службени
гласник општине Рудо“број: 2/08), члан 51.
мјења се и гласи:
„Власници
бесправни
изграђених
грађевина, дужни су да Одјељењу поднесу
захтјев за легализацију грађевина најкасније до
31.12.2009.године.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-165/08.
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

Број:01-023-181/08.
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

06
На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“
бр.8/08 и 9/08), и члана 107. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине
Рудо
на
сједници
одржаној
дана
30.12.2008.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
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Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се услови, основи
и мјерила, поступак и органи за додјелу
студентских кредита из средстава буџета
општине Рудо.
Члан 2.
Студентски кредити, из средстава буџета
општине Рудо, додјељиваће се редовним
студентима са пребивалиштем на подручју
општине Рудо.
Члан 3.
Дјацима генерације у средоњој школи и
носиоцима Вукове дипломе додјељиваће се
кредити без бодовања.
Студентски кредити додјељиваће се
редовним студентима бодовањем по слиједећим
критеријумима:

3. ПРОСЈЕЧНИ ИЗНОС НОВЧАНИХ
МЈЕСЕЧНИХ ПРИМАЊА ПО ЧЛАНУ
ДОМАЋИНСТВА
- без редовних примања
- примања до 100,оо КМ
- примања од 100,оо до 150,оо КМ
- примања од 150,оо до 200,оо КМ
- примања изнад 200,оо КМ
4. УЧЕШЋЕ У РАТУ
- Студентима,члановима породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида од I до IV
категорије , одобрава се кредит без бодовања.
- Студенти, чланови породица ратних војних
инвалида од V до VII категорије
- 3 бода
- Студенти,чланови породица ратних војних
инвалида од VIII до X категорије и чланови
породица бораца I категодрије
- 2 бода
3. ГОДИНА СТУДИЈА
- I година
- II година
- III година
- IV година
- V година
- VI година

1. УСПЈЕХ У ДОСАДАШЊЕМ
ШКОЛОВАЊУ
1.1. За студенте прве године студија, просјечна
оцјена у средњој школи укључујући и оцјену са
завршног-матурског испита:
- просјечна оцјена 5,00
- 10 бодова
- просјечна оцјена 4,50 – 4,99 - 8 бодова
- просјечна оцјена 3,50 - 4,49 - 6 бодова
- просјечна оцјена 2,50 - 3,49 - 4 бода
1.2. За студенте осталих година студија,
просјечна оцјена претходних година студија:
- просјечна оцјена 9,50 – 10,00 - 10 бодова
- просјечна оцјена 8,50 - 9,49
- 8 бодова
- просјечна оцјена 7,50 – 8,49
- 6 бодова
- просјечна оцјена 6,50 – 7,49
- 4 бода

-

0 бодова
2 бода
4 бода
6 бодова
8 бодова
10 бодова

ДЕФИЦИТАРНОСТ ЗАНИМАЊА
Уколико студент похађа студије за
занимање које је дефицитарно на подручју
општине Рудо додатно се бодује са - 5 бодова
4.

Члан 4.
Уколико два или више студената имају
исти број бодова, предност у додјели
студентског кредита, даје се студенту који има
већу просјечну оцјену из претхоног школовања.

2. БРОЈ ЧЛАНОВА ПОРОДИЧНОГ
ДОМАЋИНСТВА
- по једном члану породичног домаћинства - 1
бод

- 10 бодова
- 8 бодова
- 6 бодова
- 4 бода
- 2 бода

Члан 5.
Укупан број студената, којима ће се
додјелити студентски кредит,као и висину
студентског кредита, одредиће Начелник
општине заједно са Комисијом за додјелу
студентских кредита у зависности од висине
планираних средстава за ову намјену за текућу
буџетску годину и броја захтјева за додјелу
студентских кредита.

„Службени гласник општине Рудо“

број 1/09

Страна

7

Члан 6.

Члан 10.

Висина студентског кредита по години
студија износи:

Студент – прималац кредита се обавезује:
- да ће, Комисији за додјелу студентских
кредита, доставити потврду о статусу редовног
студента у наредној школској години, најкасније
10 дана од дана истека испитног рока;
- да ће обавјештавати Комисију о промјени
пребивалишта;
- да ће по завршетку студија , у року од 15 дана,
обавјестити Комисију ради запослења на
подручју општине Рудо;
- да ће по завршетку школовања и заснивања
радног односа, без обзира гдје се запосли,
враћати добијени износ кредита.

- I година
- II година
- III година
- IV година
- V година
- VI година

- 70,00 КМ
- 80,00 КМ
- 90,00 КМ
- 100,00 КМ
- 110,00 КМ
- 120,00 КМ

Студентски кредити додјељују се корисницима
за период јануар – септембар школске године.
Члан 7.
Конкурс за додјелу студентских кредита
расписује и поступак по истом спроводи
комисија коју именује Скупштина 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 ТV Рудо.
Члан 8.
Листу дефицитарних занимања за
општину Рудо за сваку наредну годину усваја
Скупштина општине Рудо на приједлог
Комисије за додјелу студентских кредита.

Члан 11.
Студенту, који не упише наредну годину
студија у редовном року, обуставља се исплата
кредита за ту годину.Студент „апсолвент“
задржава право на примање кредита за време
трајања апсолвентског стажа.
Уколико студент у току школовања
обнови више од једне године студија, губи
право на примање кредита а до тада примљени
износ кредита дужан је у укупном износу
вратити са законском каматом.
У случају да прималац кредита одустане
од кредита или по завршетку студија одбије
понуђено запослење, дужан је даваоцу кредита,
вратити укупан износ примљеног кредита са
законском каматом.
Члан 12.

Члан 9.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
- пријава на конкурс;
- извод из матичне књиге рођених;
- увјерење о статусу редовног студента;
- увјерење о просјечној оцјени у току
претходног школовања – студирања;
- изјава о заједничком домаћинству;
- увјерење о статусу члана породице погинулог
борца, ратног војног инвалида и борца I
категорије;
- потврда о висини мјесечних примања чланова
домаћинства за последња три мјесеца;
- фотокопија личне карте;
- изјава студента да се обавезује ,да у току
студија, неће паралелно користити студентски
кредит или стипендију од другог даваоца;

Права и обавезе између општине Рудо, као
даваоца кредита и студента, као корисника
кредита, биће регулисани посебним уговором.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се
ван снаге Одлука о додјели студентских кредита
број:01-023-84/07, од 02.11.2007.године.
Број: 01-023-160/08.
Датум: 30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.
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07
На основу члана 44. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
РС“,бр.54/08),
члана
4.
Правилника
о
финансијском извјештавању за кориснике
прихода буџета Републике, општина, градова и
фондова („Службени гласник РС“.бр.56/04,
62/04, 11/05 и 14/07) и члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08 и 9/08), Скупштина општине Рудо
на сједници одржаној дана 30.12.2008. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ О
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.30.09.2008.ГОДИНЕ

због чега нису планирани одредјени приходи
као и зашта су трошена средства за ставке које
нису планиране у буџету за 2008. годину.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо а примјењиваће се од
01.10.2008.године.
Број: 01-023-183/08.
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

Члан 1.
Усваја се Финансијски извјештај о
извршењу буџета општине Рудо за период
01.01.-30.09.2008.
године
са
слиједећим
финансијским показтељима:
-укупни приходи и примици .........2.544.439 КМ
-укупни расходи и издаци..............1.551.778 КМ
-вишак буџетских средстава.......... 992.661 КМ
Члан 2.
Распоред и књижење остварених прихода
и расхода у деветомјесечном финансијском
извјештају извршено је у складу са осредбама
Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске и Правилником о садржини појединих
рачуна у контном оквиру за кориснике прхода
буџета Републике, општина и градова као и
Одлуке о усвојеном буџету општине Рудо зта
2008. годину.
Члан 3.
Преглед остварених укупних прихода и
примитака и укупних расхода и издатака као и
бруто стање Буџета општине на дан 30.09.2008.
године чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
Приликом
израде
годишњег
финансијског извјештаја посебно образложити
„Службени гласник општине Рудо“
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08
На основу члана 16 и 18 Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“,број:68/07),члана
8.
Закона
о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ бр.41/03), чланом 4.
Одлуке о утврђивању критеријума за избор и
именовање органа управљања у предузећима и и
установама чији је оснивач Скупштина општине
Рудо и Измјенама и допунама Одлуке о
утврђивању критеријума за избор и именовање
органа управљања у предузећима и и
установама чији је оснивач Скупштина општине
Рудо текст („Службени гласник општине Рудо“
бр.1/04) и члана 34. Статута општине Рудопречишћен текст („Службени гласник општине
Рудо“ бр.8/08 и 9/08), Скупштина општине Рудо,
на сједници одржаној дана 30.12.2008., донијела
је
ОДЛУКУ
o расписивању јавног конкурса за избор и
именовање директора и чланова управних
одбора упредузећима и установама чији је
оснивач Скупштина општине Рудо
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и
именовање директора и чланова управних
одбора упредузећима и установама чији је
оснивач Скупштина општине Рудо i то:
-Општинска развојна агенција Рудодиректор и управни одбор,
-Народна библиотека „Просвјета“ Рудодиректор и управни одбор,
-ЈЗУ Апотека „Здравље“ Рудо-управни
одбор,
-Дом здравља „Др Стојана и Љубица“
Рудо- управни одбор,
-Центар
за
културно
просвјетну
дјелатност „Просвјета“ Рудо- управни одбор,
-Установа за управљање спортским
објектима „Рудоспорт“ Рудо- управни одбор,
-Центар за социјалнирад Рудо- управни
одбор,
-Јавно предузеће“Информативни центар“
Рудо- управни одбор.

Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Рудо 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
„Глас Српске“и Телевизији Рудо.
Члан 4.
Општи и посебни услови за избор и
именовање
чланова
управних
одбора
упредузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Рудо, прописани су
Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске „ бр.41/03) и
Одлуком о утврђивању критеријума за избор и
именовање органа управљања у предузећима и и
установама чији је оснивач Скупштина општине
Рудо и Измјенама и допунама Одлуке о
утврђивању критеријума за избор и именовање
органа управљања у предузећима и и
установама чији је оснивач Скупштина општине
Рудо („Службени гласник општине Рудо“
бр.1/04).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо ".
Број: 01-023-167/08.
Дана: 30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

09
На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08 и 9/08) и члана 107. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине
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Рудо на сједници одржаној дана 30.12.2008.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ОПШТИНЕ
РУДО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању форума за
безбједност општине Рудо бр.01-023-51/06. од
31.05.2006. године члан 3 мјења се и гласи:
„За чланове Форума за безбједност
општине Рудо именују се:
1.ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН, предсједник
Скупштине општине,
2.ДЈУРОВИЋ ЗОРАН, в.д. секретара
Скупштине општине,
3.ТОДОРОВИЋ-БАРБАРЕЗ НАТАША,
представник ОШ Рудо,
4.ПАПОЊАК ДРАГАН, представник
СШЦ Рудо,
5.ТОПАЛОВИЋ МАРТА, представник
Центра за социјални рад,
6.СТАНИЋ
МИЛЕНКО,
референт
цивилне заштите,
7.АРСИЋ ИЛИЈА, представник Савјета
младих Рудо,
8.ЧОЛИЋ ДРАГАН, представник Дома
здравља Рудо,
9.МЕДОВИЋ
БОЈАН,
командир
Полицијске станице Рудо,
10.ЈОЈЕВИЋ
МИЛАН,
представник
Ватрогасног друштва Рудо,
11.МИЈУШКОВИЋ МИРКО, начелник
комуналне полиције Рудо,
12.СЛАВИЦА
КОВАЧЕВИЋ,судија
Основног суда Вишеград,
13.ВИДАКОВИЋ
МИТАР,
приватни
сектор
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-163/08.
Датум:30.12.2008.
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 и 9/08) а у складу члана 5.
Уговора о сервисирању кредитних средстава за
привредни развој општине Рудо број: 02-40622/05 и 02-477-424/06, Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана 30.12.
2008.године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању Комисије за оцјену
оправданости захтјева и израду приједлога
корисника кредита
Члан 1.
У Комисију за оцјену оправданости
захтјева и израду приједлога корисника кредита
именују се:
1. Топаловић Милун-предсједник,
2. Анђић Никола,
3. Љубојевић Ненад,
4. Милинковић Добрисав,
5. Бојанић Верица
Члан 2.
Предсједник
Комисије
за
оцјену
оправданости захтјева и израду приједлога
корисника кредита је по аутоматизму и
представник Општине Рудо у Кредитном одбору
банке.
Члан 3.
Задаци Комисије су вршење увида на
терену на основу чега ће цијенити оправданост
захтјева и сачинити приједлог корисника
кредита који ће доставити Банци на даљу оцјену
кредитне способности.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о именовању Комисије за оцјену
оправданости захтјева и изради приједлога
корисника кредита број: 01-023-44/08 од
17.04.2008.године.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-161/08.
Датум:30.12.2008.

-начелник одјељења за друштвене
дјелатности и општу управу
-начелник одјељења за привреду и
финансије
-секретар Скупштине општине Рудо
Члан 3.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
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Број:01-023-145/08.
Датум:30.12.2008.

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 30.12.2008. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР

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 и 9/08) 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 30.12.2008..године, донијела је
ОДЛУКУ
о образовању Комисије за додјелу
студентских кредита

Члан 1.
Члан 1.
Именује се
слиједећем саставу:

Комисија

за

избор

у
Образује се комисија за додјелу
студентских кредита и у исту се именују:

1. ВИДАКОВИЋ МЛАДЕН, предсједник
2. ТОКОВИЋ БИЉАНА, члан
3. ДЈУКАНОВИЋ БОГДАН, члан
4. ЈОВАНОВИЋ ДРАГАНА, члан
5. ПАНТОВИЋ ЈЕЛЕНА, члан

1. Јовановић Драган,
2. Ћировић Валибор
3. Рађен Богдан
Члан 2.

Члан 2.
Задатци Комисије су:
Задатак
Комисије
за
избор
је
расписивање конкурса и спроводјење поступка
за
пријем
службеника
у
Општинску
административну службу Рудо у складу са
Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске и Законом о
локалној самоуправи и то:

-расписивање конкурса за додјелу студентских
кредита,
-провођење поступка бодовања по расписаном
конкурсу и сачињавање коначне ранг листе за
додјелу студентских кредита ,
-сачињавање приједлога листе дефицитарних
занимања за годину за коју се додјељују
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студентски кредити и достављање исте
Скупштини општине Рудо на усвајање.
-други послови које наметне пракса а који су
потребни за реализацију Одлуке о додјели
студентских кредита из средстава буџета
општине Рудо
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-162/08.
Датум:30.12.2008.
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На основу члана 22. Породичног закона
(„Службени гласник РС“,бр.54/02 и 41/08) и
чланом 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08 и 9/08) 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 30.12.2008.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о одређивању одборника за вјенчања

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

Члан 1.
За присуствовање вјенчањима одређују
се следећи одборници:

13
На основу члана 34. и 43. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08 и 9/08) а у складу чланом 38. и
107. Пословника Скупштине општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08),
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12. 2008. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о избору сталних
радних тјела Скупштине општине
Рудо

1.Анђић Никола
2.Арсић Илија
3.Церовић Благоје
4.Церовић Дејан
5.Јањић Миља
6.Мићовић Јелена
7.Николић Милорад
8.Пантовић Јелена
9.Симић Славиша
10.Видаковић Митар
Члан 2.

Члан 1.
У одлуци о избору сталних радних тјела
Скупштине општине Рудо број:01-023-113/08 од
26.11.2008.године у Одбору за заштиту људских
права,представке и притужбе грађана умјесто
одборника Остојић Предрага бира се одборник
Рајак Рато
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-146/08.
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.12.2008. Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
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На основу члана 108. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске ( Службени
гласник РС број:101/04,42/05 и 118/05 ),члана
Број:01-023-164/08.
34. и 90.Статута општине Рудо (Службени
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
гласник општине Рудо број:8/08 и 9/08) и
Скупштине општине Рудо
чланом 1.Одлуке Скупштине општине Рудо о
Драган Јовановић,с.р.
случајевима разрјешења предсједника и чланова
„Службени гласник општине Рудо“ број 1/09
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савјета Мјесне заједнице прије истека мандата
број:01-023-74/08
од
29.05.2008.године,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
30.12.2008.године, доњела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ШТРПЦА

О Д Л У К У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА
САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 1.

Члан 1.

Именује се ЉУБОЈЕВИЋ НЕНАД за
вршиоца дужности предсједника Савјета мјесне
заједнице Штрпца.

Разрјешавају се дужности предсједници
Савјета Мјесних заједница и то:
-МЗ Рудо- Кузмановић Душко
-МЗ Сетихово-Ћувиза Горан
-МЗ Мрсово-Вуковић Небојиша
-МЗ Миоче-Симић Свето
-МЗ Увац-Крстовић Радоје
-МЗ Мокронози-Марић Миланко
-МЗ Штрпца-Стикић Радомир

Члан 2.
Именовани ће дужност обављати до
организовања допунских избора у Мјесној
заједници Штрпца.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.

Члан 2.
Именовани се разрјешавају дужности
због уочених неправилности у раду и неусвајања
извјештаја о раду.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-151/08
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

Број:01-023-158/08
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо (Службени гласник општине Рудо
број:8/08 и 9/08) и чланом 2. Одлуке Скупштине
општине Рудо о случајевима разрјешења
предсједника и чланова савјета Мјесне заједнице
прије истека мандата број:01-023-74/08 од
29.05.2008.године, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 30.12.2008.године, доњела је
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На основу члана 34.Статута општине
Рудо (Службени гласник општине Рудо
број:8/08 и 9/08) и чланом 2. Одлуке Скупштине
општине Рудо о случајевима разрјешења
предсједника и чланова савјета Мјесне заједнице
прије истека мандата број:01-023-74/08 од
29.05.2008.године, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 30.12.2008.године, доњела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ РУДО
Члан 1.
Именује се МИЛОВИЋ РАТОМИР за
вршиоца дужности предсједника Савјета мјесне
заједнице Рудо.
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Члан 2.

Члан 3.

Именовани ће дужност обављати до
организовања допунских избора у Мјесној
заједници Рудо.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-157/08
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо (Службени гласник општине Рудо
број:8/08 и 9/08) и чланом 2. Одлуке Скупштине
општине Рудо о случајевима разрјешења
предсједника и чланова савјета Мјесне заједнице
прије истека мандата број:01-023-74/08 од
29.05.2008.године, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 30.12.2008.године, доњела је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ УВАЦ
Члан 1.
Именује се ГОРДИЋ ДУШКО за
вршиоца дужности предсједника Савјета мјесне
заједнице Увац.
Члан 2.
Именовани ће дужност обављати до
организовања допунских избора у Мјесној
заједници Увац.

Број:01-023-155/08
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић.с.р.
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На основу члана 34.Статута општине
Рудо (Службени гласник општине Рудо
број:8/08 и 9/08) и чланом 2. Одлуке Скупштине
општине Рудо о случајевима разрјешења
предсједника и чланова савјета Мјесне заједнице
прије истека мандата број:01-023-74/08 од
29.05.2008.године, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 30.12.2008.године, доњела је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МОКРОНОЗИ
Члан 1.
Именује се СОКОВИЋ МИЛОРАД за
вршиоца дужности предсједника Савјета мјесне
заједнице Мокронози.
Члан 2.
Именовани ће дужност обављати до
организовања допунских избора у Мјесној
заједници Мокронози.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-156/08
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.
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На основу члана 34.Статута општине
Рудо (Службени гласник општине Рудо
број:8/08 и 9/08) и чланом 2. Одлуке Скупштине
општине Рудо о случајевима разрјешења
предсједника и чланова савјета Мјесне заједнице
прије истека мандата број:01-023-74/08 од
29.05.2008.године, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 30.12.2008.године, доњела је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МРСОВО
Члан 1.
Именује се РАЂЕН НЕЂО за вршиоца
дужности предсједника Савјета мјесне заједнице
Мрсово.
Члан 2.
Именовани
ће
дужност
преузети
обављати је до организовања допунских избора
у Мјесној заједници Мрсово.

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СЕТИХОВО
Члан 1.
Именује се РАЂЕН НЕБОЈША за
вршиоца дужности предсједника Савјета мјесне
заједнице Сетихово.
Члан 2.
Именовани ће дужност обављати до
организовања допунских избора у Мјесној
заједници Сетихово.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-154/08
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.

Члан 3.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-153/08
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић.с.р.
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На основу члана 34.Статута општине
Рудо (Службени гласник општине Рудо
број:8/08 и 9/08) и чланом 2. Одлуке Скупштине
општине Рудо о случајевима разрјешења
предсједника и чланова савјета Мјесне заједнице
прије истека мандата број:01-023-74/08 од
29.05.2008.године, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 30.12.2008.године, доњела је

На основу члана 34.Статута општине
Рудо (Службени гласник општине Рудо
број:8/08 и 9/08) и чланом 2. Одлуке Скупштине
општине Рудо о случајевима разрјешења
предсједника и чланова савјета Мјесне заједнице
прије истека мандата број:01-023-74/08 од
29.05.2008.године, Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној 30.12.2008.године, доњела је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МИОЧЕ
Члан 1.
Именује се СИМИЋ ДУШКО за вршиоца
дужности предсједника Савјета мјесне заједнице
Миоче.
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Именовани ће дужност обављати до
организовања допунских избора у Мјесној
заједници Миоче.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-152/08
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.
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На основу члана 125. Закона о основном
образовању и васпитању, члана 95. Закона о
средњем образовању и васпитању („Службени
гласник РС“.бр.74/08), члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08 и 9/08) и члана 107. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08) а на приједлог Комисије
за избор и именовање, Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 30.12. 2008.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ЧЛАНОВЕ
ШКОЛСКИХ ОДБОРА
Члан 1.
За чланове школских одбора испред
локалне заједнице предлажу се слиједећи:
-Средњошколски центар Рудо – РАЈАК ВЕРА,
-Основна школа Рудо – ТОПАЛОВИЋ С.ГОЈКО
-Основна школа „Бошко Буха“ Штрпца –
ЂУРОВИЋ СРЕТЕН
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број: 01-023-177/08.
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

На основу члана 34. Статута општине
Рудо
(„Службени
гласник
општине
Рудо“,бр.8/08 и 9/08) а у складу са чланом 107.
Пословника
Скупштине
општине
Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 30.12.2008.године, донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу директора ЈП Информативни
центар Рудо
Члан 1.
ПАПОЊАК
АЛЕКСА
из
Рудог,
разрјешава се дужности директора ЈП
Информативни центар Рудо због истека
мандата.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број: 01-023-182/08.
Датум: 30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.
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На основу члана 12. тачка 3. Закона о
Министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске („Службени
глалсник РС“,бр.41/03), члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08 и 9/08) и члана 110. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине
Рудо на сједници одржаној дана 30.12.2008.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР РУДО
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За директора ЈП Информативни центар
Рудо именује се ЉУБИНКО ТАСИЋ из Рудог,
на мандатни период од четири године.
.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће се објавити у
Службеном гласнику општине Рудо.

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ
ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
РУДО
Члан 1.
Усваја се Извјештај Комисије
планирање и развој општине Рудо

за

Члан 2.
О б р а з л о ж е њ е:
Због истека мандата расписан је конкурс
за избор директора ЈП Информативни центар
Рудо а објављен је у Службеном гласнику
Републике
српске
бр.98/08
од
20.10.2008.године,листу „Глас Српск“ и на ТВ
Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Рудо је у складу са чланом
10. и 11. Закона о Министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
извршила преглед свих пристиглих пријава,
обавила интервју са кандидатима и сачинила
приједлог ранг листе кандидата Скупштини
општине Рудо.
Најбоље рангирани на листи кандидата
коју је Комисија доставила Скупштини општине
Рудо био је г-дин Тасић Љубинко па је
Скупштина у складу са чланом 12. тачка 3.
Закона о Министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске и одлучила као
у изреци овог рјешења.
Број:01-03-176/08
Датум:30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), разматрајући Извјештај
Комисије за планирање и развој општине Рудо,
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2008. године, донијела је

Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-169/08.
Датум:30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), разматрајући Извјештај
о постигнутим резултатима спортиста општине
Рудо на МОСИ, Скупштина општине Рудо на
својој сједници одржаној дана 30.12.2008.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О
ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА
СПОРТИСТА ОПШТИНЕ РУДО НА МОСИ
Члан 1.
Усваја се Извјештај о постигнутим
резултатима спортиста општине Рудо на МОСИ
са констатацијом да приликом следећег одласка
на МОСИ активности око организације води
једно радно тијело које ће формирати
Скупштина а које ће сачињавати представници
“Рудоспорта”, Савјета за спорт Скупштине
општине Рудо и угледних спортских радника а
све у договору са извршном влашћу општине
Рудо.
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Задужује се “Рудоспорт” Рудо да
благовремено
покрене
активности
на
формирању радног тијела из претходног члана и
достави приједлог Скупштини општине Рудо.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-168/08.
Датум:30.12.2008.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.8/08),
разматрајући
Информацију о активностима на регулисању
јавног саобраћаја на подручју општине Рудо,
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
АКТИВНОСТИМА НА РЕГУЛИСАЊУ
ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ РУДО
Члан 1.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.8/08),
разматрајући
Информацију о стању запослености на подручју
општине Рудо, Скупштина општине Рудо на
својој сједници одржаној дана 30.12.2008.
године, донијела је

Усваја се Информација о активностима
на регулисању јавног саобраћаја на подручју
општине Рудо.

З А К ЉУ Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ
ЗАПОСЛЕНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ РУДО

Број:01-03-175/08.
Датум:30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Члан 1.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
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Усваја се Информација о стању
запослености на подручју општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-172/08.
Датум:30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.8/08),
разматрајући
Информацију
о
стању
у
области
телекомуникација на подручју општине Рудо,
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ
У ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО
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Усваја се Информација о стању у области
телекомуникација на подручју општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-173/08.
Датум:30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), разматрајући Програм
рада начелника општине Рудо за 2009. годину,
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О НЕУСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ РУДО ЗА 2009.
ГОДИНУ
Члан 1.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.8/08),
разматрајући
Информацију о стању у области поштанског
саобраћаја на подручју општине Рудо,
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ
У ОБЛАСТИ ПОШТАНСКОГ
САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
РУДО
Члан 1.
Усваја се Информација о стању у области
поштанског саобраћаја на подручју општине
Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-174/08.
Датум:30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Не усваја се Програм рада начелника
општине Рудо за 2009. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-149/08.
Датум:30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), разматрајући Извјештај
о раду мјесних заједница за 2008. годину,
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О НЕ УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2008.ГОДИНУ
Члан 1.
Не усваја се Извјештај о раду мјесних
заједница за 2008. годину.
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.

Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О НЕ УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.

Број:01-03-150/08.
Датум:30.12.2008.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), разматрајући Програм
рада
мјесних заједница за 2009. годину,
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О НЕ УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2009.ГОДИНУ
Члан 1.
Не усваја се Програм рада мјесних
заједница за 2009. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.

Не усваја се Информација о заштити
животне средине.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-170/08.
Датум:30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
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На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), разматрајући Предлог
ребаланса буџета оштине Рудо за 2008. годину,
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 30.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О НЕУСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА
РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО
ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.

Број:01-03-159/08.
Датум:30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Не усваја се Предлог ребаланса буџета
општине Рудо за 2008. годину.
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Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.

На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.8/08),
разматрајући
Информацију о заштити животне средине,

Члан 2.

Број: 01-03-147/08.
Датум:30.12.2008.год.
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Рудо, Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 30.12. 2008. године, донијела је

37
На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.8/08),
разматрајући
Информацију о додјељеним концесијама на
подручју општине Рудо, Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана
30.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о враћању на дораду Информације о
додјељеним концесијама на подручју
општине Рудо
Члан 1.
Враћа се на дораду Информација о
додјељеним концесијама на подручју општине
Рудо.
Приликом дораде ове информације
Скупштини предочити уговор са концесионаром
и информација о томе шта општина Рудо на име
накнаде има од додјељених концесија.

ЗАК ЉУЧАК
О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Члан 1.
Поништава се јавни конкурс за избор и
именовање директора и чланова управних
одбора у предузећима и установама чији је
оснивач Скупштина општине Рудо број: 01-120597/08. од 10.06.2008. године објављен у
Службеном гласнику РС бр.56/08.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-166/08.
Датум:30.12.2008.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-171/08.
Датум:30.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
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На основу члана 6. Закона о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник РС“,бр.41/03) и члана 34. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08 и 9/08) и члана 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08) а на приједлог Комисије
за избор органа управљања у предузећима и
установама чији је оснивач Скупштина општине
„Службени гласник општине Рудо“
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САДРЖАЈ

01-Одлука о усвајању буџета општине Рудо
за 2009. годину;
02-Одлука о извршењу буџета општине
Рудо за 2009. годину;
03-Одлука о усвајању Програма рада
Скупштине општине Рудо за 2009. годину;
04-Одлука о измјени Одлуке о статусу
бесправно изградјених градјевина на
подручју општине Рудо;
05-Одлука о допуни одлуке о одредјивању
радног времена угоститељских објеката на
подручју општине Рудо;
06-Одлука о додјели студентских кредита
из средстава буџета општине Рудо;
07-Одлука о Финансијском извјештају о
извршењу буџета за период 01.01.30.09.2008.године;
08-Одлука о расписивању јавног конкурса
за избор и именовање директора и чланова
управних
одбора
у
предузећима
и
установама чији је оснивач Скупштина
општине;
09-Одлука о измјени Одлуке о оснивању
Форума за безбједност општине Рудо;
10-Одлука о именовању Комисије за оцјену
оправданости захтјева и изради приједлога
корисника кредита;
11-Одлука о именовању комисије за избор;
12-Одлука о образовању Комисије за
додјелу студентских кредита;
13-Одлука о измјени Одлуке о избору
сталних радних тијела Скупштине општине
Рудо;
14-Одлука о одредјивању одборника за
вјенчања;
15-Одлука о разрјешењу предсједника
савјета мјесних заједница;
16-Одлука о именовању вршиоца дужности
предсједника Савјета МЗ Штрпца;
17-Одлука о именовању вршиоца дужности
предсједника Савјета МЗ Рудо;
18-Одлука о именовању вршиоца дужности
предсједника Савјета МЗ Увац;
19-Одлука о именовању вршиоца дужности
предсједника Савјета МЗ Мокронози;

20-Одлука о именовању вршиоца дужности
предсједника Савјета МЗ Мрсово;
21-Одлука о именовању вршиоца дужности
предсједника Савјета МЗ Сетихово;
22-Одлука о именовању вршиоца дужности
предсједника Савјета МЗ Миоче;
23-Одлука о давању приједлога за чланове
школских одбора;
24-Одлука о разрјешењу директора ЈП
Информативни центар Рудо;
25-Рјешење о именовању директора ЈП
Информативни центар Рудо;
26-Закључак о усвајању извјештаја
Комисије за планирање и развој општине
Рудо;
27-Закључак о усвајању извјештаја о
постигнутим
резултатима
спортиста
општине Рудо на МОСИ;
28-Закључак о усвајању информације о
стању запослености на подручју општине
Рудо;
29-Закључак о усвајању информације о
активностима
на
регулисању
јавног
саобраћаја на подручју општине Рудо;
30-Закључак о усвајању информације о
стању у области телекомуникација на
подручју општине Рудо;
31-Закључак о усвајању информације о
стању у области поштанског саобраћаја на
подручју општине Рудо;
32-Закључак о неусвајању Програма рада
начелника општине Рудо за 2009. годину;
33-Закључак о не усвајању извјештаја о
раду мјесних заједница за 2008. године;
34-Закључак о не усвајању Програма рада
мјесних заједница за 2009. годину;
35-Закључак о не усвајању Информације о
заштити животне средине;
36-Закључак о неусвајању предлога
ребаланса буџета општине Рудо за 2008.
годину;
37-Закључак о враћању на дораду
информације о додјељеним концесијама на
подручју општине Рудо;
38-Закључак о поништењу јавног конкурса
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