СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XX

Рудо, 29. јануар 2016. године

Број 1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1....................................................................
Нa oснoву члaнa 4.став (3) Зaкoнa o пoрeзу нa
нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“,
брoj 91/15), члaнa 30. став 1. алинеја 2. Зaкoнa o лoкaлнoj
сaмoупрaви („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“,
брoj 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члaнa 34. Стaтутa
општине Рудо-пречишћени текст („Службeни глaсник
општине Рудо“, брoj 5/13 и 3/14), Скупштинa општине
Рудо, нa сjeдници oдржaнoj дaнa 26. 01.2016.гoдинe,
дoнoси

OДЛУКУ
o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти пo зoнaмa нa
пoдручjу општине Рудо

Члaн 1.
Oвoм oдлукoм сe утврђуje висинa вриjeднoсти
нeпoкрeтнoсти пo зoнaмa нa пoдручjу општине Рудо нa
дaн 31.12.2015. гoдинe, кoja ћe се користити за обрачун
пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2016. гoдини.
Члaн 2.
Нeпoкрeтнoст у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4.
Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe“, брoj 91/15) је зeмљиштe сa свим
oним штo je трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo
нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд њега и
пoдрaзумиjeвa:
1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљoприврeднo,
шумскo, индустриjскo и oстaлo) и
2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, пoслoвни,
индустриjски и други oбjeкти).

Члaн 3.
Зa утврђивaњe вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти из члaнa
2. oвe oдлукe, тeритoриja општине Рудо сe диjeли нa зoнe
и тo:
 3 градске зоне
 1 ванградска зона
Teритoриjaлни oбухвaт грaдских зонa из стaвa 1. oвe
oдлукe, идентичан је зoнaмa дефинисаним Oдлукoм o
урeђeњу прoстoрa и грaђeвинскoм зeмљишту општине
Рудо („Службeни глaсник општине Рудо“, број 3/15).
У територијални обухват ванградске зоне спадају
следећа насељена мјеста:
Арбанаси, Арсићи, Баре, Бијело Брдо, Бишевићи,
Бјелуговина, Бјелушине, Бјељевине, Близна, Борановићи,
Бован, Божовићи, Будалице, Цвркоте, Чавдари,
Даниловићи, Долови, Доња Ријека, Доња Стрмица, Доњи
Цикоти, Доњи Раванци, Дорићи, Дубац, Дуговјеч,
Џиханићи, Гаочићи, Горња Ријека, Горња Стрмица,
Горње Цикоте, Горњи Раванци, Грабовик, Гривин,
Јањићи, Књегиња, Косовићи, Ковачи, Кула, Љутава,
Међуречје, Микавице, Миоче, Мисаиловина, Мокронози,
Мрсово, Николићи, Обрвена, Омачина, Омарине,
Опутница, Орах, Оскоруша, Паст, Пазаље, Пељевићи,
Петачине, Плема, Похаре, Полимље, Попов До,
Пребидоли,
Прибишићи,
Пријеворац,
Радожеље,
Раковићи, Равне Њиве, Ресићи, Рупавци, Сетихово,
Соколовићи, Станковача, Стргачи, Стргачина, Шахдани,
Штрпци, Трбосиље, Трнавци, Трнавци код Рудог,
Устибар, Увац, Ваган, Вити Граб, Заграђе, Зарбовина,
Златари, Зубач и Зубањ.
Члaн 4.
Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти у м2 нa
пoдручjу општине Рудо, изражена је у КМ и по зонама
износи:
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Члaн 5.
Oвa одлукa ступa нa снaгу наредног дaнa oд дана
oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику општине Рудо“.
Број: 01-022-2/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

2....................................................................
Нa oснoву члaнa 8.став (4) Зaкoнa o пoрeзу нa
нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“,
брoj 91/15), члaнa 30. став 1. алинеја 2. Зaкoнa o лoкaлнoj
сaмoупрaви („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“,
брoj 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члaнa 34. Стaтутa
општине Рудо-пречишћени текст („Службeни глaсник
општине Рудо “ брoj 5/13 и 3/14), Скупштинa општине
Рудо, нa сjeдници oдржaнoj дaнa 26. jaнуaрa 2016.гoдинe,
дoнoси
OДЛУКУ
o висини стопе за обрачун пореза на непокретности
Члaн 1.
Oвoм oдлукoм утврђуje сe јединствена стoпa зa
oпoрeзивaњe свих нeпoкрeтнoсти кoje сe нaлaзe нa
пoдручjу општине Рудо зa 2016. гoдину у висини од 0,10
%.
Члaн 2.
Нeпoкрeтнoст у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4.
Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe“, брoj 91/15) је зeмљиштe сa свим
oним штo je трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo
нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд њега.
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Члaн 3.
Пoрeскa упрaвa утврђуje пoрeску oснoвицу нa
oснoву Oдлукe o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти пo
зoнaмa и кaрaктeристикaмa нeпoкрeтнoсти из приjaвe зa
упис у Фискaлни рeгистaр нeпoкрeтнoсти.
Члaн 4.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дана
oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику општине Рудо“.
Број: 01-022-1/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

3....................................................................
На основу члана 30. алинеја 6 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 67. Став 2)
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13 и 106/15), члана 4.
став 3) Правилника о обрачуну накнаде трошкова
уређења градског грађевинског земљишта („Службени
гласник Републике Српске“, број 34/14-пречишћени
текст), члана 20. став 3) Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник општине
Рудо“, број 3/15) и члана 34. Статута општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“,
број 5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо, на сједници
одржаној дана 26.01.2016.године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Програма уређења градског грађевинског
земљишта за 2016.годину
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Члан 1.
Усваја
се
Програм
уређења
грађевинског земљишта за 2016. годину.

градског

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Програм уређења
градског грађевинског земљишта за 2016.годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-3/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење
површина јавне намјене планираних спроведбеним
документом просторног уређења.
IV
Сав планирани приход из тачке II овог програма
биће усмјерен на израду Зонинг плана општинског
центра Рудо, а степен и динамика реализације програма
зависиће од остварених прилива по овом основу.
V
За намјенско трошење средстава одговоран је
Начелник општине.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић Велибор Ћировић.с.р

4....................................................................
ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Чланом 72. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13 и
106/15) прописано је да финансирање уређења градског
грађевинског земљишта и израде докумената просторног
уређења врши јединица локалне самоуправе, а
обезбјеђује се из средстава остварених од:
-накнаде на основу природних и локацијских погодности
градског грађевинског земљишта и погодности већ
изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати
приликом коришћења тог земљишта-рента,
-накнаде за уређење грађевинског земљишта,
-закупнине за грађевинско земљиште,
-продаје грађевинског земљишта,
-дијела пореза на имовину и
-других извора у складу са посебним прописима.
II
Планирани приход пројектован у усвојеном
буџету за 2016. годину по овом основу износи 17.000
КМ.
III
Чланом 4. став 3) Правилника о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број
34/14-пречишћени текст) прописано је да јединице
локалне самоуправе једном годишње доносе Програм
уређења градског грађевинског земљишта којим
планирају припремање и опремање земљишта.
Припремање земљишта обухвата истражне
радове, израду геодетских, геолошких, инжењерскосеизмолошких и других подлога, израда анализе
својинских права на земљишту, израду планске и
техничке документације, израду програма за уређење
земљишта, расељавање, рушење објеката, санирање
терена и друге радове.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и
члана 34. Статута општине Рудо- пречишћени текст
(„Службени гласник општине Рудо“, број 5/13 и 3/14),
Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана
26.01.2016.године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Програма коришћења средстава
добијених од наплаћене накнаде по основу промјене
намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе која су приход буџета
општине Рудо у 2016. години
Члан 1.
Усваја се Програм коришћења средстава
добијених од наплаћене накнаде по основу промјене
намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе која су приход буџета општине Рудо у 2016.
години.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Програм коришћења
средстава добијених од наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе која су приход буџета општине
Рудо у 2016. години.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-022-4/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
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Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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ПРОГРАМ
коришћења средстава добијених од наплаћене
накнаде по основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе која су приход
буџета општине Рудо у 2016. години
I
Чланом 32 .Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“, број 93/06,
86/07, 14/10 и 5/12) прописано је да за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе,
странка ( власник, односно корисник пољопривредног
земљишта) плаћа једнократну накнаду, осим у
случајевима ослобађања од плаћања накнаде.
Пољопривредно земљиште не може се користити
у непољопривредне сврхе дoк се не изврши уплата за
промјену намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе.
Чланом 35. став (1) Закона о пољопривредном
земљишту прописано је да наплаћена накнада по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе усмјерава се у односу: 30%
буџет Републике Српске, а 70% буџет општине Рудо.
II
Планирани приход у буџету општине Рудо за
2016. годину по овом основу износи 500 КМ.
III
Чланом 35. став (2) Закона о пољопривредном
земљишту прописано је да:
Средства од наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе, користиће се за следеће
намјене:
-за израду Основа општине,
-оспособљавање и уређење пољопривредних
земљишта која су деградирана, запуштена, која су
лошијег квалитета или су неплодна;
-за поправку и побољшање плодности
земљишта;
-за спровођење противерозивних мјера и
мелиорације пољопривредног земљишта слабијег
квалитета и
-за спровођење поступка комасације.
IV
Степен и динамика реализације Програма
зависиће од остварених прилива по овом основу.
V
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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На основу члана 47. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13 и 106/15), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 34. Статута општине Рудопречишћени текст („Службени гласник општине Рудо“,
број 5/13 и 3/14), Скупштина општине Рудо на сједници
одржаној дана 26.01.2016.године, доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ЗОНИНГ ПЛАНА
ОПШТИНСКОГ ЦЕНТРА РУДО
Члан 1.
Утврђује се Нацрт Зонинг плана општинског
центра Рудо, израђен од стране „Завода за урбанизам и
пројектовање“ д.о.о.Бијељина у децембру 2015. године (у
даљем тексту: Нацрт плана).
Члан 2.
Нацрт плана односи се на подручје територије
општине Рудо у површини од cca 258,78 ha.
Члан 3.
Утврђени Нацрт плана садржи текстуални и
графички дио.
Текстуални дио Нацрта плана садржи следеће
цјелине:
А. ОРГАНИЗАЦИОНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ
ЗОНИНГ ПЛАНА
Б. СТРУЧНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ЗОНИНГ
ПЛАНА
В. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
Г. ПРОБЛЕМИ СТАЊА
Д. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Ђ. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА
Е. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ (СТАНДАРДИ) ЗА
ГРАЂЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
Графички дио Нацрта плана садржи следеће
графичке прилоге:
А) КАРТЕ СТАЊА
Р.бр.
Назив прилога-карте
Размјера
1. Карта граница достигнутог развоја са намјеном
површина
1:2500
1а. Карта граница достигнутог развоја са намјеном и
валоризацијом објеката
1:2500
2. Карта власништва над земљиштем
1:2500
3. Карта зона природног ризика и локација за праћење
стања животне средине
1:2500
4.1. Тематска карта из области геологије
(инжењерско геолошка, сеизмолошка, минералне
сировинне),
1:2500
4.2. Хидрогеолошка карта са локацијама коришћења
поздемних вода
1:2500
5. Функционална и просторна организација, комунална
опремљеност
1:2500
Б) КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
Р.бр.
Назив прилога-карте
Размјера
1. Зонинг карта са означеним зонама
1:2500
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2.
3.
4.
5.

Карта јавних објеката и јавних површина
Карта мрежа саобраћајница
Карта инфраструктурних система
Карта зона и дијелова зона, за које је потребно
донијети регулациони план
6. Карте локације за које је потребно донијети
урбанистички пројекат

1:2500
1:2500
1:2500

Број: 01-022-5/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

1:2500
1:2500

Члан 4.
Утврђени Нацрт плана биће изложен на јавни
увид у Свечаној сали Дома културе у Рудом у трајању од
30 дана.
Члан 5.
Носилац припреме плана, Одјељење за привреду,
финансије, просторно уређење и инспекцијске послове,
обавијестиће јавност о мјесту, времену и начину
излагања утврђеног Нацрта плана путем огласа који се
објављује у најмање два средства јавног информисања
најмање два пута, с тим да се прва обавијест објављује
осам дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од
почетка излагања Нацрта плана на јавни увид.
Члан 6.
Оглас из претходног члана треба да садржи
мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, те рок у
коме се могу послати приједлози, примједбе и мишљења
на утврђени Нацрт плана.
Члан 7.
Носилац припреме плана обавезан је да на мјесту
на којем је изложен утврђени Нацрт плана обавијести
јавност да се детаљније информације, објашњења и
помоћ у формулисању примједби могу добити код
носиоца припреме и носиоаца израде плана.
Члан 8.
Примједбе, приједлози и мишљења о утврђеном
Нацрту плана уписују се у свеску са нумерисаним
странама, која ће се налазити у просторији у којој ће
утврђени Нацрт плана бити изложен, или се у писаној
форми достављају носиоцу припреме плана који је
обавезан да их прослиједи носиоцу израде плана.
Члан 9.
Став носиоца израде плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматраће се на јавној
расправи која ће се организовати у року од 30 дана од
дана затварања јавног увида, а на коју се позивају
представници носиоца припреме, носиоца израде и
органа и правних лица из члана 42.став 3. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13 и 106/15), као и чланови
савјета плана.
Члан 10.
Носилац припреме објавиће јавни позив за јавну
расправу у најмање једном дневном листу доступном на
територији цијеле Републике три дана прије и на дан
одражавања расправе, којој могу присуствовати сва
заинтересована лица.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.

6................................................................................................
На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ бр.68/07
и 109/12), и члана 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, број 5/13-пречишћени текст и
3/14), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној
дана 26.01.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ ЦКПД
„ПРОСВЈЕТА“ РУДО
1.

2.

Илија Лучић, правник из Рудог, разријешава се са
дужности директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо,
због истека мандата на који је именован.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем Скупштине општине Рудо број:01018-10/12 од 31.01.2015.године Илија Лучић је именован
за директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо на мандатни
период од четири године.
Скупштина општине Рудо је усвојила Одлуку о
расписивању конкурса за избор и именовање директора
ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо („Службени гласник
општине Рудо“ бр.11/15).
Поступак по јавном конкурсу у складу са
Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03) је спроведен и Скупштини
општине Рудо је од стране Комисије за избор и
именовање дат предлог за именовање директора ЈУ
ЦКПД „Просвјета“ Рудо.
Комисија за избор и именовање је дала приједлог
Скупштини да се Лучић Илија разријеши са функције
директора због истека мандата.
Обзиром да је Лучић Илији истекао мандат на
који је именован а да је спроведена процедура по
конкурсу и да су испуњени услови за ново именовање то
је Скупштина општине Рудо рјешила као у диспозитиву
овог рјешења.
УПУСТВО О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор, тужбом Окружном суду у
Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 01-022-6/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
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На основу члана 18. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“ број:
68/07 и 109/12), члана 12. Закона о министарским и
владиним именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 41/03) и члана 34.
Статута општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број: 5/13-пречишћени текст и 3/14), Скупштина
општине Рудо на сједници одржаној дана 26.01.2016.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ ЦКПД
„ПРОСВЈЕТА“ РУДО
1.

2.

Илија Лучић, правник из Рудог, именује се за
директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо, на период од
четири године без ограничења овлашћења.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ бр.11/15) расписан је конкурс за
избор и именовање директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“
Рудо.
Комисија за избор органа управљања у
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо је спровела поступак по јавном конкурсу
у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр.41/03) и Скупштини општине Рудо
доставила Записник са састанка Комисије са са Ранг
листом кандидата.
На достављеној Ранг листи најбоље рангирани
кандидат је Илија Лучић, правник из Рудог.
Комисија за избор и именовање Скупштине
општине Рудо није имала примједби на проведени
поступак од стране Комисије за избор органа управљања
у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине Рудо па је у складу са чланом 44. и 157.
Пословника Скупштине општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“ бр.3/13 и 5/14) предложила
Скупштини да за директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо
именује Илију Личић из Рудог.
Обзиром
да је спроведена процедура по
конкурсу и да су испуњени услови за именовање
предложеног кандидата за директора ЈУ ЦКПД
„Просвјета“ Рудо како то предвиђа Закон о
министарским, владиним и другим именовањима
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.41/03), Закон
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ бр.68/07 и 109/12) и Пословник Скупштине
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“
бр.3/13 и 5/14), то је Скупштина у складу са чланом 18.
Закона о систему јавних служби, чланом 12. Закона о
министарским и владиним именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број
41/03) и чланом 34. Статута општине Рудо („Службени

гласник општине Рудо“, бр.5/13-пречишћени текст и
3/14) ријешила коо у диспозитиву овог рјешења.
УПУСТВО О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:Ово рјешење је
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор, тужбом Окружном суду у
Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 01-022-7/16
Датум: 26. јануар 2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине
Рудо за 2015. годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Начелника општине
Рудо за 2015. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-013-8/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

9....................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Цивилне заштите за
2015. годину и Плана рада за 2016. годину
Члан 1.
Усваја се Извјештај о раду Цивилне заштите за
2015. годину и План рада за 2016.годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
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Датум: 26. јануар 2016.год.
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Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски
план ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо за 2016.
годину
Члан 1.
Даје се
сагласност на Програм рада и
финансијски план ЈЗУ Дома здравља „Др Стојана и
Љубица“ Рудо за 2016. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и
Финансијски план ЈУ Народна библиотека
„Просвјета“ Рудо за 2016. годину
Члан 1.
Даје се
сагласност на Програм
рада и
Финансијски план ЈУ Народна библиотека „Просвјета“
Рудо за 2016. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-013-1/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

Број: 01-013-6/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и
Финансијски план КП „Услуга а.д. Рудо за 2016.
годину
Члан 1.
Даје се
сагласност на Програм
рада и
Финансијски план КП „Услуга“ а.д. Рудо за 2016.
годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

13..................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и
Финансијски план ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо за
2016. годину
Члан 1.
Даје се
сагласност на Програм
рада и
Финансијски план ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2016.
годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-013-3/16
Датум: 26. јануар 2016.год.

Број: 01-013-7/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р
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14..................................................................

16..................................................................

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је

На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и
Финансијски план Јавне установе за туризам и спорт
Рудо за 2016. годину
Члан 1.
Даје се
сагласност на Програм
рада и
Финансијски план Јавне установе за туризам и спорт
Рудо за 2016. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и
Финансијски план ЈП Информативни центар Рудо за
2016. годину
Члан 1.
Даје се
сагласност на Програм
рада и
Финансијски план ЈП Информативни центар Рудо за
2016. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-013-4/16
Датум: 26. јануар 2016.год.

Број: 01-013-5/16
Датум: 26. јануар 2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

15..................................................................
На основу члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 5/13пречишћени текст и 3/14) и члана 119. Пословника
Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине
Рудо“, број 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 26.01.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и
Финансијски план ЈУ Центра за социјални рад Рудо
за 2016. годину
Члан 1.
Даје се
сагласност на Програм
рада и
Финансијски план ЈУ Центра за социјални рад Рудо за
2016. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Број: 01-013-2/16
Датум: 26. јануар 2016.год.
ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Велибор Ћировић.с.р

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута
општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:
5/13 пречишћени текст) Начелник општине, доноси

ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава ЈУ Народна
библиотека „Просвјета“ Рудо, за мјесец децембар 2015.
године (организациони код 0 818 024), у износу од 30,00
КМ, са конта 412200 – Расходи по основу утрошка
енергије, комуналних и комуникационих услуга (30,00
КМ) на конто 511362 – Издаци за набавку школских и
библиотекарских књига (30,00 КМ).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове, Одсјек за буџет.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Брoj: 02-403-1-8/15
Датум: 22.01.2016.год.

(60,00 КМ) на конто 412600 – Расходи по основу
путовања и смјештаја (60,00 КМ) и са конта 511300 –
Издаци за набавку постројења и опреме (151,00 КМ) на
конто 511223 – Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију објеката образовних и
научних институција (151,00 КМ).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

2....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 49. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13
пречишћени текст) Начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за буџет.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.
Брoj: 02-403-1-9/15
Датум: 22.01.2016.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

4....................................................................

Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава ЈУ Центар
за социјални рад Рудо, за мјесец јануар 2016. године
(организациони код 0 080 300), у износу од 21.697,00
КМ, са конта 411100 – Расходи за бруто плате (21.697,00
КМ) на котно 411200 – Расходи за бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених
(21.697,00 КМ – отпремнина раднику).

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (
Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 49.
Статута општине Рудо-пречишћени текст („Службени
гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник
општине Рудо доноси

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за буџет.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рудо.

I
За потребе општине Рудо покреће се поступак јавне
набавке за набавку радова: „Санација спортских терена“.

Брoj: 02-403-1-1/16
Датум: 27.01.2016.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

3....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута
општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,
доноси
ОДЛУКУ
о реалокацији средстава буџетског корисника
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава СШЦ
„Рудо“ Рудо, за мјесец децембар 2015. године
(организациони код 0 815 075), у износу од 211,00 КМ, са
конта 412200 – Расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних услуга

II
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи
4500,00 КМ.
Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена су у
Буџету општине Рудо за 2016. годину и од донације
Министарства породице омладине и спорта РС.
III
Поступак јавне набавке ће се провести путем директног
споразума. Критериј за додјелу уговора је најнижа
цијена.
IV
За спровођење поступка набавке задужен је самостални
стручни сарадник координатор за развојне програме и
пројекте.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо“.
Брoj: 02-404-1/16
Датум: 05.01.2016.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р
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5....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (
Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 49.
Статута општине Рудо-пречишћени текст („Службени
гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник
општине Рудо доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем директног поступка
јавне набавке, а који се односи на „Санацију спортских
терена“, понуде су доставили слиједећи понуђачи:
1. Д.О.О „Топ спорт“, Бијељина, на износ од
4.654,26,00 КМ
2. Спорт Нет Инжењеринг, Широки Бријег, на
износ од 5.653,73 КМ
3. Т.Р. „Давид – спорт“, Фоча, на износ од 7.227,00
КМ
Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа пристиглих понуда утврђено
је да понуда Д.О.О „Топ спорт“, Бијељина у погледу
цијене најповољнија и да се са Д.О.О „Топ спорт“,
Бијељина приступи закључивању уговора.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“Службеном гласнику општине Рудо“.
Брoj: 02-404-1/16
Датум: 12.01.2016.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

6....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (
Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама (
Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине Рудо
доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
У поступку јавне набавке услуга, путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки
бр.:245-1-2-12-3-17/15 од 01.12.2015 и у Службеном
гласнику БиХ бр.: 93/15 од 07.12.2015.год, , а који се
односи на пружање услуге „Превоз ученика на подручју
општине Рудо у 2016.години“, понуде су доставили
слиједећи понуђачи:
1. ЈВПЛ, Ћировић Милован,Рудо, на износ од 48.868,56
КМ са ПДВ-ом,
3. „Балкан-Транс“ д.о.о., Рудо, на износ од 53.820,00 КМ
са ПДВ-ом.

Члан 2.
Након отварања и прегледа приспјелих понуда утврђено
је да приспјеле понуде испуњавају све услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу утврђеног
критеријума-„најнижа цијена“ извршено вредновање, и
оцијењено да је најповољнији понуђач ЈВПЛ, Ћировић
Милован, Рудо са понуђеном цијеном од 48.868,56.КМ са
обрачунатим ПДВ-ом и да се са истим приступи
закључивању уговора.
Члан 3.
Записник о оцијени понуда број: 02-404-28/15 од
22.12.2015.годие је саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
Против ове Одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити у року од 10 дана од дана пријема исте. Жалба
се подноси у писаној форми уговорном органу, у најмање
три примјерка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“ Службеном гласнику општине Рудо“.
Брoj: 02-404-28/15
Датум: 23.12.2015.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

7....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (
Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама (
Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем конкурентског поступка
поступка, објављеном не Порталу јавних набавки
бр.:245-7-2-13-3-18/15 од 07.12.2015.године, а који се
односи на „Чишћење снијега на подручју општине Рудо
у 2016 години“, понуде су доставили слиједеће понуђачи:
1. „Сила“ д.о.о., Рудо
2. СЗГР „Д&С“, Миоче
3. ЗГР „Марко“, Рудо
Члан 2.
Након отварања и прегледа приспјелих понуда утврђено
је да понуде „Сила“ д.о.о., Рудо и ЗГР „Марко“, Рудо
нису прихватљиве из разлога што не испуњавају услове
из тендерске документације и то:
- Понуда „Сила“ д.о.о., Рудо , није прихватљива из
слиједећих разлога:
-Изјава понуђача није у потпуности попуњена тј.
није извршен попис достављених
докумената;
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- Потврда о солвентости није исправна јер је
вршена исправка датума издавања, а није
овјерена исправка.
2. Понуда ЗГР „Марко“, Рудо, није прихватљива из
слиједећих разлога:
- Листови понуде нису исправно нумерисани јер
се страна број 1 и 7 понављају два пута.
-У образцу за цијену понуде у табели није
попуњена рубрика јединачна и укупна цијена без
ПДВ-а.

Након отварања и прегледа понуде утврђено је да
понуда ЗТР „Напредак“, Рудо у погледу цијене
најповољнија и да се са ЗТР „Напредак“, Рудо приступи
закључивању уговора.

Члан3.
Комисија је извршила вредновање понуде СЗГР „Д&С“,
Миоче, и констатовала да понуда у потпуности испуњава
све услове предвиђене тендерском документацијом, те је
на основу критерија најниже цијене, прихваћена понуда
СЗГР „Д&С“, Миоче, са понуђеном цијеном у износу од
7.500,00 КМ.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“Службеном гласнику општине Рудо“.

Члан 4.
Записник о оцијени понуда број: 02-404-30/15 од
18.12.2015.годие је саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Против ове Одлуке незадвољна страна има право на
жалбу у року од 5 дана од дана пријема исте. Жалба се
подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у
најмање три примјерка.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“ Службеном гласнику општине Рудо“.
Брoj: 02-404-30/15
Датум: 21.12.2015.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

8....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем директног поступка
јавне набавке, а који се односи на
„Набавка
канцеларијског материјала у 2016.години“, понуде су
доставили слиједећи понуђачи:
1. ЗТР „Напредак“, Рудо на износ од 6.030,04 КМ
2. Д.О.О. „Технопром“ Рогатица на износ од
6.750,37 КМ
3. СЗТР „Круна“, Вишеград на износ од
6.667,95КМ.
Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 3.
Против ове Одлуке незадвољна страна има право на
жалбу у року од 5 дана од дана пријема исте. Жалба се
подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у
најмање три примјерка.

Брoj: 02-404-31/15
Датум: 11.12.2015.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

9....................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем директног поступка
јавне набавке, а који се односи на
„Набавка
компјутерског материјала у 2016.години“, понуде су
доставили слиједећи понуђачи:
1. ЗТР „Напредак“, Рудо на износ од1.969,95 КМ
2. Д.О.О. „Технопром“ Рогатица на износ од
2.231,69 КМ
3. СЗТР „Круна“, Вишеград на износ од
2.344,83КМ.
Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуде утврђено је да
понуда ЗТР „Напредак“, Рудо у погледу цијене
најповољнија и да се са ЗТР „Напредак“, Рудо приступи
закључивању уговора.
Члан 3.
Против ове Одлуке незадвољна страна има право на
жалбу у року од 5 дана од дана пријема исте. Жалба се
подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у
најмање три примјерка.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“Службеном гласнику општине Рудо“.
Брoj: 02-404-32/15
Датум: 11.12.2015.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р.
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10..................................................................
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник БиХ број: 39/14) и члана 49. Статута
општине Рудо-пречишћени текст ( „Службени гласник
општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), Начелник општине
Рудо доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
У поступку јавне набавке, путем директног поступка
јавне набавке, а који се односи на
„Набавка
компјутерске опреме“, понуде су доставили слиједеће
понуђачи:
1. ЗТР „Абраксас“, Рудо, на износ од 5.870,00 КМ
2. ЗТР „Напредак“, Рудо, на износ од 5.972,85 КМ
3. „Мастер Медиа“, Вишеград, на износ од 6.187,00
КМ

Члан 2.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након отварања и прегледа понуда утврђено је да
понуда ЗТР „Абраксас“, Рудо у погледу цијене
најповољнија и да се са ЗТР „Абраксас“, Рудо приступи
закључивању уговора.
Члан 3.
Против ове Одлуке незадвољна страна има право на
жалбу у року од 5 дана од дана пријема исте. Жалба се
подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у
најмање три примјерка.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се
објавити у“Службеном гласнику општине Рудо“.
Брoj: 02-404-34/15
Датум: 28.12.2016.год. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р

САДРЖАЈ:

14.
15.
16.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ:
Одлука о висини стопе за обрачун пореза на непокретности,
Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Рудо,
Одлука о усвајању Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2016.г.,
Одлука о усвајању Програма коришћења средстава добијених од наплаћене накнаде по основу промјену
намјене пољопривредног земљишта за 2016.годину,
Одлука о усвајању нацрта Зонинг плана општинског центра Рудо,
Рјешење о разрјешењу директора ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо,
Рјешење о именовању директора ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо,
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Фин.план ЈУ Народна библ. „Просвјета“ Рудо за 2016.год,
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Фин. план ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 2016.г,
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Фин.план ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2016. годину,
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Фин.план ЈП Информативни центар Рудо за 2016. год,
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Фин. план ЈУ за туризам и спорт Рудо за 2016.годину,
Закључак о давању сагласности на План рада и Фин. план ЈЗУ ДЗ„Др Стојана и Љубица“ Рудо и Програм
мјера на заштити здравља становништва у општини Рудо за 2016. годину,
Закључак о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план КП „Услуга“ а.д. Рудо за 2016. год,
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине Рудо у 2015. годину,
Закључак о усвајању Извјештаја о провођењу Прог. цивилне заштите за 2015. г. и Програм рада за 2016. г,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (ЈУ Народна библиотека Просвјета Рудо)
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (ЈУ Центар за социјални рад Рудо)
Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (СШЦ Рудо)
Одлука о покретању поступка јавне набавке (санација спортских терена)
Одлука о избору најповољнијег понуђача (санација спортских терена)
Одлука о избору најповољнијег понуђача (Превоз ученика на подручју општине Рудо у 2016.г.)
Одлука о избору најповољнијег понуђача (Чишћење снијега на подручју општине Рудо у 2016 г.)
Одлука о избору најповољнијег понуђача (Набавка канцеларијског материјала у 2016.години)
Одлука о избору најповољнијег понуђача (Набавка компјутерског материјала у 2016.години)
Одлука о избору најповољнијег понуђача (Набавка компјутерске опреме)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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