СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година X

Број: 10

Рудо, децембар 2008.године

смјера“ мјења се и гласи „правног или
економског смјера“.

01
На основу члана 43. став 1. алинеја 8.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“,бр.101/04, 42/05 и 118/05),
члана
49.
Статута
општине
Рудо
(„Службени гласник општине Рудо бр.8/08 и
9/08) и члана 16. Одлуке о оснивању
Општинске административне службе Рудо
бр.02-014-1069/05. од 02.12.2005. године,
Начелник општине, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјена и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске административне службе
Рудо
Члан 1.
У
Правилнику
о
организацији
и
системтизацији радних мјеста Општинске
административне службе Рудо број:02-121020/06.
од
27.11.2006.
године
и
Правилника о измјенама и допунама
Правилника
о
организацији
и
системтизацији радних мјеста Општинске
административне службе Рудо број:02-12649/07. од 05.06.2007. године, 02-12-50/08.
од 22.01.2008. године, 02-12-529/08. од
19.05.2008. године и 02-012-901/08. од
10.09.2008. године, у члану 14. поглавље:
Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности – начелник одјељења, у
рубрици школска спрема ријеч „друштвеног

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине општине Рудо.
Број:02-020-1332/08.
Датум: 23.12.2008.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милко Чолаковић,дипл.прав.с,р.
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На основу члана 121. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,бр.104/04, 42/05 и 118/05) и
члана 34. и 67. став 1. Статута општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине
Рудо“,бр.8/08 и 9/08), а на приједлог Комисије за
избор и именовање, Скупштина општине Рудо
на сједници одржаној дана 11.12.2008. године
донијела је
ОДЛУКУ
О утврдјивању листе стручњака са које ће се
именовати чланови Комисије за избор
Члан 1.
Овом одлуком утврдјује се листа
стручњака са које ће се именовати чланови

„Службени гласник општине Рудо“
Страна
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Комисије за избор ради пријема службеника у
Општинску административну службу Рудо.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о именовању Комисије за избор органа
управљања у предузећима и установама чији
је оснивач Скупштина општине Рудо

Листу стручњака из члана 1. ове Одлуке
сачињавају:
1. ПАПОЊАК ДРАГАН
2. ТОПАЛОВИЋ СТОЈАНКА
3. ТОПАЛОВИЋ С.ГОЈКО
4. РАЈАК ВЕРИЦА
5. ПАНТОВИЋ ЈЕЛЕНА
6. ТОПАЛОВИЋ МИЛОВАН
7. ЈОВАНОВИЋ ДРАГАНА
8. ДЈУКАНОВИЋ БОГДАН
9. ЉУБОЈЕВИЋ НЕНАД
10. ДОЛАШ РАДМИЛО
Члан 3.

Члан 1.
Именује се Комисија за избор органа
управљања у предузећима и устанвама чији је
оснивач Скупштина општине Рудо у саставу:
1.РАДЈЕН БОГДАН, предсједник
2.БАРАНАЦ ЉУБИЦА, члан
3.СИМИЋ СЛАВИША, члан
4.ЋИРОВИЋ ВИТОМИР, члан
5.ДЈУРОВИЋ ЗОРАН, члан
Члан 2.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи одлука број: 01-023-9/06 од 22.02.2006.
године
и
број:
01-023-75/08.
од
29.05.2008.године.

Задатак Комисије је расписивање
конкурса за именовање директора и чланова
управних одбора предузећа и установа чији је
оснивач Скупштина општине Рудо у складу са
Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.

Члан 4.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а накнадно ће се објавити у
„Службеном гласнику општине Рудо“.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи одлука број: 01-03-92/08. од
08.07.2008.године.

Број:01-023-128/08.
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
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На основу члана 34. и 43. Статута
општине Рудо-пречишћени текст („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08 и 9/08) а у
складу са чланом 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,бр.41/03) и члана 107. Пословника
Скупштине општине Рудо-пречишћени текст
(„Службени гласник општине Рудо“,бр.8/08),на
приједлог Комисије за избор и именовања,
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 11.12.2008. године, донијела је

Број:01-023-121/08
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
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На основу члана 8. Закона о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ бр.25/03), члана 119.
и 120. Закона о локалној самоуправи
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(„Службени гласник Републике Српске“
бр.101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 34. и 56.
Статута општине Рудо-пречишћен текст
(„Службени гласник општине Рудо“бр.8/08 и
9/08), Скупштина општине Рудо, на сједници
одржаној дана 11.12.2008., донијела је :
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање начелника Одјељења
административне службе општине Рудо.
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и
именовање начелника Одјељења за општу
управу и друштвене дјелатности и начелника
Одјељења за привреду и финансије општинске
административне службе Рудо.
Члан 2.
Општи и посебни услови за избор и
именовање начелника одјељења , прописани су
Законом о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ бр.101/04,42/05 и
118/05) и Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске
административне службе Рудо.
Члан 3.
Јавни конкурс расписаће начелник
општине.
Рок за подношење пријава на конкурс је
30 дана од дана објављивања конкурса.
Јавни конкурс објавиће се у „Службеном
гласнику Републике Српске“ , дневном листу
„Глас Српске“и Телевизији Рудо.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед
приспјелих пријава и предлагање кандидата
извршиће Комисија за избор.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо ".
Broj:01-023-122/08.
Датум:11.12.2008.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Дрган Јовановић,с.р.
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На основу члана 17.Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“
бр.96/05) и члана 34. и 67.став 1. Статута
општине Рудо –пречишће текст („Службени
гласник општине Рудо“ бр.8/08 i 9/08),на
предлог Комисије за избор и именовања,
Скупштина општине Рудо ,на сједници
одржаној дана 11.12.2008., донијела је :
ОДЛУКУ
о платама функционера локалне
самоуправе Рудо
Члан 1.
Овом одлуком регулише се износ плата
општинских функционера и то :
-начелника општине
-замјеника начелника општине
-предсједника Скупштине општине Рудо.
Члан 2.
Основица за обрачун плата функционера,
из члана 1.ове одлуке, је просјечна плата
запослених у Административној служби
општине Рудо у протеклој години.
Коефицијенти за обрачун плата су:
1. Начелник општине................... 3,0
2. Замјеник начелника ................. 2,5
3. Предсједник Скупштине......... 2,5
Члан 3.
Обрачуната плата функционера из члана
1. ове Одлуке увећава се по основу критеријума
броја становника и то:

„Службени гласник општине Рудо“
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1. Начелник општине................. 10%
2. Замјеник начелника ............... 10%
3. Предсједник Скупштине........ 10%

ОДЛУКУ
о начину обављања функције
потпредсједника Скупштине општине Рудо

Члан 4.

Члан 1.

Начин
обављања
функције
Потпредсједника Скупштине општине Рудо, као
и накнада за исту уредиће посебном одлуком
Скупштине општине Рудо.

Овом одлуком регулише се начин
вршења функције потпредсједника Скупштине
општине Рудо и износ накнаде, на име њеног
обављања.

Члан 5.

Члан 2.

Функционери, из члана 1. ове одлуке,
немају право на увећање плате за случај
прековременог рада.

Потпредсједник Скупштине обавља
послове , које му повјери предсједник
Скупштине општине , замјењује га у његовој
одсутности и обавља друге послове у складу са
Статутом општине и Пословником о раду
Скупштине општине.

Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке,
престаје да важи Одлука Скупштине општине
Рудо бр. 01-023-330/05 од 29.12.2005.године.

Члан 3.

Члан 7.

Потпредсједник
функцију
обавља
волонтерски , без заснивања радног односа, до
истека мандата или разрјешења са функције.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“
a
примјењује се
од
27.11.2008.године,
за
обрачун
плате
предсједника Скупштине општине а од
01.12.2008.године за обрачун плата начелника
општине и замјеника начелника општине.
Број: 01-023-123/08.
Дана: 11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Члан 4.
На
име
обављања
функције
потпредсједнику припада мјесечна накнада , у
износу двије одборничке накнаде, почев од
01.12.2008.год.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука Скупштине општине Рудо
бр.01-023-233/05 од 07.03.2005.године.
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Члан 6.

На основу члана 9.став 2. Закона о
статусу
функционера
јединица
локалне
самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“ бр.96/05) и члана 31 а .Статута оптине
Рудо-пречишћен текст („Службени гласник
општине Рудо“ бр.8/08 и 9/08) , Скупштина
општине Рудо , на сједници одржаној дана
11.12.2008. донијела је :

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број: 01-023-124/08.
Датум: 11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Драган Јовановић,с.р.
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На основу члана 34. и 43. Статута
општине Рудо- пречишћени текст („Службени
гласник општине Рудо“,бр.8/08 и 9/08) а у
складу са 107. Пословника Скупштине општине
Рудо- пречишћени текст („Службени гласник
општине Рудо“,бр.8/08), Скупштина општине
Рудо на својој 1. редовној сједници одржаној
дана 11.12. 2008. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о формирању Комисије за анализу стања у
Пројекту „Водени ћира“
Члан 1.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-125/08.
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановиоћ Драган,с.р.

08
На основу члана 34. и 43. 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
својој сједници одржаној дана 11.12.2008.
године, донијела је

Формира се Комисија за анализу стања у
Пројекту “Водени ћира” у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
ВИДАКОВИЋ МИТАР
МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ
РАЈАК РАТО
ОСТОЈИЋ ПРЕДРАГ
ВИДАКОВИЋ МЛАДЕН
ТЕШЕВИЋ ЗОРАН
Члан 2.

ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ЈАВНОМ
САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
Формира се Комисија за рјешавање
проблема у јавном саобраћају у саставу:

Задатак комисије је:
- да изврши анализу комплетног пројекта
“Водени ћиро”.
да
сагледа
стање
преузете
документације
- да сачини извјештај и предочи га
Скупштини општине Рудо
Члан 3.
Рок за завршетак активности из члана 2.
ове Одлуке је 31.01.2009. године.

1.ЧОЛАКОВИЋ МИЛКО
2.ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
3.ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОР
4.АРСИЋ ИЛИЈА
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши преглед
стања и могућности рјешавања проблема јавног
саобраћаја, да предузме конкретне активности
на рјешавању проблема и да о томе извјести
Скупштину на некој од наредних сједница.
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број 10/08

Странa

5

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-023-144/08.
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

09
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
Финансијски извјештај о извршењу будзета
општине Рудо за период 01.01.-30.09.2008
годионе, Скупштина општине Рудо на својој
сједници одржаној дана 11.12.2008. године,
донијела је
ЗАК ЉУЧАК
О ВРАЋАЊУ НА ДОРАДУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА О
ИЗВРШЕЊУ БУДЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА
ПЕРИОД 01.01.-30.09.2008. ГОДИНЕ
Члан 1.
Враћа се на дораду
Финансијски
извјештај о извршењу буџета општине Рудо за
период 01.01.-30.09.2008. годину са обавезом да
подносилац овог извјештаја доради извјештај у
складу са примједбама по записнику Комисије
за буџет и финансије као и примједбе са
аналитичким образложењем ставке – капитални
грантови појединцима.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-126/08.
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.
„Службени гласник општине Рудо“
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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 11.12.2008. године, донијела је
ЗАК ЉУЧАК
О ВРАЋАЊУ НА ДОРАДУ ПРЕДЛОГА
РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО
ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
Враћа се на дораду Предлог Ребаланса
буџета општине Рудо за 2008. годину, са
приједлогом да предлагач овог ребаланса
изврши дораду у складу са примједбама из
записника Комисије за буџет и финансије,
примједбама одборника да се усагласе подаци
извјештаја о деветомјесечном пословању и
ребаланса буџета, као и примједбама да се
припреми нова Одлука у условима за
одаобравање кредита из средстава буџета
општине за 2008. годину, да се то уради за
слиједећу годину када буде вријеме, да се
промјени Комисија за додјелу кредита и да се
промјени представник у кредитном одбору
банке и то из састава Комисије за додјелу
кредита и да се ова Скупштина упозна са
уговорима измедју општине и банака о
пласману кредитних средстава.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-127/08.
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

На ос
„Службени гласник општине Рудо“
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На основу члана 34. и 79. Статута
општине Рудо-пречишћени текст („Службени
гласник општине Рудо“,бр. 8/08 и 9/08) и члана
113. Пословника Скупштине општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине
Рудо“.бр.8/07), Скупштина општине Рудо на
сједници одржаној дана 11.12. 2008. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ
НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУДО ЗА
2009. ГОДИНУ
Члан 1.

Извјештај о спроведеној јавној расправи
Радна група је дужна доставити Начелнику
општине и Скупштини општине.
Члан 6.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а накнадно ће се објавити у
Службеном гласнику општине Рудо.
Број:01-023-120/08.
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Нацрт буџета општине Рудо за 2009.
годину ставља се на јавну расправу.
Члан 2.
За праћење јавне расправе образује се
Радна група у саставу:
1.СНЕЖАНА БОШЊАКОВИЋ, предсједник
2.ЗОРАН ТЕШЕВИЋ , члан
3.МИЛЕНКО СТАНИЋ, члан
Члан 3.
Задатак Радне групе из претходног члана
је да:
1.Нацрт буџета општине за 2009. годину
учини доступним јавности
2.Прати
јавну
расправу
и
даје
информације о изнесеним приједлозима на
јавној расправи
3.Прикупи све примједбе, мишљења и
приједлоге у току јавне расправе
4.Припреми извјештај о резултатима
јавне расправе.
Члан 4.
Јавна расправа о Нацрту буџета трајаће
од 12.12. – 22.12.2008.године.
Јавна расправа ће се спровести путем
организованих јавних требина по мјесним
заједницама.
„Службени гласник општине Рудо“
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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 приједлог
Одлуке о избору Комисије за избор, Скупштина
општине Рудо на својој сједници одржаној дана
11.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ПРИЈЕДЛОГА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА ЧЛАНОВЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
Члан 1.
Усваја се приједлог начелника општине
да се у Комисију за избор именују Видаковић
Младен и Токовић Биљана, с тим да начелник
општине на наредној сједници Скупштине
општине да приједлог три кандидата за чланове
Комисије за избор.
Изабрани
кандидати
ће
провести
процедуру око расписивања конкурса за
начелнике одјељења и остале припремне радње
око конкурса за секретара Скупштине.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-143/08.
Датум:11.12.2008.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
Извјештаја о имплементацији Пројекта „Воде,
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 11.12.2008. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
О НЕ УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
Не усваја се Извјештај Општинске
изборне комисије о протеклим локалним
изборима.
Усваја се иницијатива за смјену
Општинске изборне комисије Рудо и налаже се
Скупштинској служби да спроведе потребне
активности у том смјеру.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-129/08.
Датум:11.12.2008.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
Комисије за планирање и развој локалне
заједнице, Скупштина општине Рудо на својој
сједници одржаној дана 11.12.2008. године,
донијела је
ЗАК ЉУЧАК
О ВРАЋАЊУ НА ДОРАДУ ИЗВЈЕШТАЈА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 1.

Извјештај Комисије за планирање И
развој локалне заједнице враћа се на дораду.
Приликом дораде раздвојити средства
које дају Влада од средства општине. такодје уз
ову информацију доставити Скупштини и
податке о начину рада Комисије, начину
бодовања и саставу комисије.
„Службени гласник општине Рудо“ број 10/08
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Убудуће да се План капиталних
инвестиција на почетку сваке године дорадјује и
да се градјани обавјештавају о томе путем јавног
информисања.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-130/08.
Датум:11.12.2008.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 11.12.2008.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ВРАЋАЊУ НА ДОРАДУ ИЗВЈЕШТАЈА О
ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА
СПОРТИСТА ОПШТИНЕ РУДО НА МОСИ
2008. ГОДИНЕ

Члан 1.
Враћа се на дораду Извјештај о
постигнутим резултатима спортиста општине
Рудо на МОСИ и утрошка средстава.
Приликом дораде овог Извјештаја
обрадити слиједеће податке и то: колико је
учесника било,који су резултати постигнути и
аналитички преглед финансијских трошкова..

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-131/08.
Датум:11.12.2008.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 шестомјесечном пословању корисника
буџетских средстава, Скупштина општине Рудо
на својој сједници одржаној дана 11.12.2008.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ВРАЋАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О
ШЕСТОМЈЕСЕЧНОМ ПОСЛОВАЊУ
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Враћа се Извјештај о шестомјесечном
пословању корисника буџетских средстава и о
извјештају
се није расправљало
због
неприсуствовања
представника
буџетских
корисника.
Свим буџетским корисницима упутити
захтјев да за прву сједницу у 2009. години
доставе годишње извјештај о раду Скупштини
општине са посебном напоменом да њихови
представници
обавезно
присуствују
тој
сједници.

„Службени гласник општине Рудо“

број 10/08

Странa 10

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-132/08.
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Информацију о заштити животне средине на
територији општине Рудо, Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана
11.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ВРАЋАЊУ НА ДОРАДУ ИНФОРМАЦИЈЕ
О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ 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 упису ученика у школској
2008/2009 годину, Скупштина општине Рудо на
својој сједници одржаној дана 11.12.2008.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ
УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2008/2009.
ГОДИНИ
Члан 1.
Усваја се Информација о упису ученика у
школској 2008/2009. години.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-133/08.
Датум:11.12.2008.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.8/08 и
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,
бр.8/08),
разматрајући

Враћа се на дораду Информација о
заштити животне средине на територији
општине Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-134/08.
Датум:11.12.2008.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
Информацију о спроводјењу закона и других
прописа из области заштите бораца РВИ и
породица погинулих бораца, Скупштина
општине Рудо на својој сједници одржаној дана
11.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА И ДРУГИХ
ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
БОРАЦА РВИ И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ
БОРАЦА
Члан 1.
Усваја се Информација о спровођењу
закона и других прописа из области заштите
бораца РВИ и породица погинулих бораца.

„Службени гласник општине Рудо“
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Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-135/08.
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Информацију о раду Републичке управе за
геодетске и имовинско правне послове –
Подручна јединица Рудо, Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана
11.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ
РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ –
ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА 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 рјешавању управних предмета,
Скупштина општине Рудо на својој сједници
одржаној дана 11.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
РЈЕШАВАЊУ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА
Члан 1.
Усваја се Информација о рјешавању
управних предмета.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-136/08.
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Усваја
се
Информација
о
раду
Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове-Подручна јединица Рудо.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-137/08.
Датум:11.12.2008.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
Информацију о стању јавног саобраћаја на
подручју општине Рудо, Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана
11.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
СТАЊУ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО
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Члан 1.
На основу члана 34. Статута општине
Рудо („Службени гласни општне Рудо“ бр.808 и
Усваја се Информација о стању јавног
9/08) и у складу са члаом 113. Пословника
саобраћаја на подручју општине Рудо.
Скупштине општине Рудо („Службени гласник
општине
Рудо“,бр.8/08),
разматрајући
„Службени гласник општине Рудо“ број 10/08
Странa 12

Члан 2.

Рудо на својој сједници одржаној
11.12.2008. године, донијела је

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-139/08.
Датум:11.12.2008.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), Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана
11.12.2008. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
О КОНЦЕСИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ РУДО
Члан 1.
Усваја се закључак да се Скупштина
општине информише о додјељеним концесијама
на подручју општине Рудо, о начину и броју
доношења ових концесија и да се достави
комплетна
документација
о
минихидроелектрани у Стргачини на ријеци Сућесци
( како су дефинисани минимално-технички и
урбанистички услови, како изгледа одобрење за
градјене тог објекта, на основу које пројектне
документације, које извршио ревизију пројектне
документације и без израде Регулационог плана
за то подручје).

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Належе се Управном одбору ЈП
Информативни
центар
Рудо
да
врши
реемитовање БН телевизије, и налаже се
Управном одбору ЈП Информативни центар
Рудо да стави ван снаге Одлуку којом је
забранила реемитовање БН телевизије.

дана

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-141/08.
Датум:11.12.2008.год. ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

Члан 2.
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Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-140/08.
Датум:11.12.2008.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), Скупштина општине
Рудо на својој сједници одржаној дана
11.12.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ЗАШТИТИ МЛАДЈИХ КАДРОВА
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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), Скупштина општине

Члан 1.
Предлаже
се
директорима
и
руководицима установа и предузећа на подручју
општине Рудо да ако додју у ситуацију за
проглашење
техничког
вишка
односно

„Службени гласник општине Рудо“

број 10/08

Странa 13

отпуштања радника заштите младе кадрове који
су прије пар година засновали радни однос у
односу на кадрове који испуњавају услове за
пензију ( жене од 35 – 40 година стажа).
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рудо.
Број:01-03-142/08.
Датум:11.12.2008.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Јовановић Драган,с.р.

„Службени гласник општине Рудо“

број 10/08

Странa 14

С А Д Р Ж А Ј:

„Службени гласник општине Рудо“

број 10/08

Странa 15

