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62. Закључак о усвајању Информације о упису ученика школској 2015/2016 години,    9/7 

63. Закључак о усвајању Информације о рјешавању управних предмета,     9/7 

64. Закључак о усвајању Информације о спровођењу законских и других прописа из  области заштите  

бораца, РВИ и породица погинулих бораца,        9/7 

65. Закључак о усвајању Информације о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове,  

подручна јединица Рудо,           9/8 

66. Закључак о усвајању Информације о стању у области ловстава на територији општине Рудо,   9/8 

67. Закључак о усвајању Информације о стању у области риболова на територији општине Рудо,   9/8 

68. Закључак о усвајању Информације о стању запослености на територији општине Рудо,    9/8 

69. Закључак о усвајању Информације  о стању у области телекомуникација на подручју општине Рудо  9/8 

70. Закључак у усвајању Информације о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.-30.09.2015.год., 11/10 

71. Закључак у усвајању Информације о реализацији одлука и закључака СО-е Рудо у протеклом периоду, 11/10 

72. Закључак о давању сагласности на Програм рада Начелника општине Рудо за 2016. годину,   12/18 

73. Закључак о давању сагласности на Програм рада мјесних заједница за 2016. годину,    12/19 

 

 

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

ПРАВИЛНИЦИ 
1. Правилник о начину додјеле у закуп пољопривредног земљишта  у својини општине Рудо   2/5 
2. Правилник о измјенама Правилника о организ. и систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо 4/1 
3. Правилник о поступку директног споразума        5/10 

4. Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова       7/13 
5. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо  8/1 
6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашнјој организацији и систематизацији  

радних мјеста општинске управе Рудо         10/1 

7. Правилник о иозмјенама Правилника о платама и накнадама запосл. радника у општинској управи Рудо 10/2 

 

ОДЛУКЕ 
1. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-Општинска управа Рудо    1/7 

2. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо   1/8     

3. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо    1/8 

4. Одлука о доношењу Приједлога плана јавних набавки за 2015. Годину     1/8 

5. Одлука о покретању поступка јавне набавка-Чишћење снијега      1/12 

6. Одлука о покретању поступка јавне набавка-канцеларијски материјал     1/12 

7. Одлука о покретању поступка јавне набавка-лож  уље       1/12 

8. Одлика о избору најповољнијег понуђача- чишћење снијега      1/13 

9. Одлика о избору најповољнијег понуђача-превоз ученика       1/13 

10. Одлика о избору најповољнијег понуђача-канцеларијски материјал      1/13 

11. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника- Општинска управа Рудо    1/14 
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12. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-ЈУ Територијална ватрогасна јединица Рудо  1/14 

13. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-ЈУ ЦКПД „Просбјета“ Рудо    2/7 

14. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-СШЦ  Рудо      2/7 

15. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-Општинска управа Рудо    2/7 

16. Одлука о додјели новчане помоћи -Удружење студената  И. Сарајево     4/1 

17. Одлука о додјели новчане помоћи -Фуртула Вера        4/1 

18. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-Општинска управа Рудо    4/2 

19. Одлука о додјели новчане помоћи-Црквена општина Бијело Брдо      4/2 

20. Одлука о додјели новчане помоћи-Црквена општина Рудо       4/2 

21. Одлука о додјели новчане помоћи- Црквена општина Штрпци      4/3 

22. Одлука о додјели новчане помоћи- Меџлис исламске заједнице Рудо     4/3 

23. Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Превоз ученика на подручју општине  Рудо у 2015. години “ 5/11 

24. Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка лож  уља      5/11 

25. Одлука о избору најповољнијег понуђача-превоз ученика       5/11 

26. Одлука о поништењу поступка јавне набавке“ Набавка лож уља за 2015. годину“    5/12 

27. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Превоз ученика      5/12 

28. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Набавка конференцијских столица    5/12 

29. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Осигурање запослених радника    5/13 

30. Одлука о покретању  поступка јавне набавке“ Набавка лож уља за 2015. годину“    5/13 

31. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Услуга испитивања земљишта     5/13 

32. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Набавка система за наводњавање    5/14 

33. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Превоз ученика      5/14 

34. Одлука о покретању поступка јавне набавке -Набавка садног материјала     5/14 

35. Одлука о одгађању поступка јавне набавке -превоз ученика      5/15 

36. Одлука о избору најповољнијег понуђача-Осигурање радника      5/15 

37. Одлука о избору најповољнијег понуђача-Систем за наводњавање      5/16 

38. Одлука о избору најповољнијег понуђача-малине садни материјал      5/16 

39. Одлука о покретању поступка јавне набавке –превоз ученика      5/16 

40. Одлука о избору најповољнијег понуђача-превоз ученика       5/17 

41. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника- Народна библиотека     5/17 

42. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-Општинска управа     5/17 

43. Одлука о измјенама и допунама Приједлога плана јавних набавки за 2015. год.    5/18 

44. Одлука о одобравању средстава-Меморијални турнир Станковић      5/19 

45. Одлука о одобравању средстава-Васкршњи турнир Мокронози      5/19 

46. Одлука о одобравању средстава-Сајам привреде Западне Србије      5/19 

47. Одлука о додјели новчане помоћи-Шабан Хаџић        5/19 

48. Одлука о додјели новчане помоћи-Удружење студената „Стелекс“      5/20 

49. Одлука о измјени Одлуке о оснивању Општинске административне службе Рудо    7/13 

50. Одлука о измјени Одлуке о начину функц. Центра за пружање услуга грађ. у оквиру Опш. Адм.службе Рудо 7/13 

51. Одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка садног материјала малина“    7/18 

52. Одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка система за наводњавање“    7/18 

53. Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка система за наводњавање“    7/19 

54. Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка садног материјала малина“    7/19 

55. Одлука о покретању поступка јавне набавке“ Набавка лож уља за грејну сезону 2015-16. годину“  7/19 

56. Одлука о покретању поступка јавне набавке „Санација клизишта на путу у Мокронозима“   7/20 

57. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника -Народна библиотека     7/20 

58. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника-Општинска управа Рудо    7/20 

59. Одлука о одобравању средстава-Универзитетска болница Фоча      7/21 

60. Одлука о одобравању средстава-Спомен обележје Горња Јошаница      7/21 

61. Одлука о одобравању средстава-Омладинска сала,трошкови избора     7/21 

62. Одлука о одобравању средстава-Даница Милановић       7/21 

63. Одлука о избору најповољнијег понуђача „Санација клизишта- Мокронози“    8/31 

64. Одлука о избору најповољнијег понуђача „Превоз учаника“      8/31 

65. Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка лож  уља“      8/32 

66. Одлука о покретању поступка јавне набавке „Санација пута Гојава-Вилотићи“    8/32 

67. Одлука о измјенама и допунама Плана набавки за 2015. годину      8/33 

68. Одлука о покретању поступка јавних набавки „Санација локалних путева“     8/34 

69. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (ЈУ Центар за социјални рад Рудо)   9/9 

70. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (Општинска управа Рудо)    9/9 

71. Одлука о избору најповољнијег понуђача (санација пута Гојава-Вилотићи)     9/9 

72. Одлука о покретању поступка јавне набавке (асвалтирање локалних путева)   ` 9/10 

73. Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Санација-насипање локалних путева на под. Опш. Рудо 9/10 

74. Одлука о покретању поступка јавне набавке (санација-насипање локалних путева)    9/11 

75. Одлука о избору најповољнијег понуђача (асвалтирање локалних путева)     9/11 

76. Одлука  о избору најповољнијег понуђача (санација-насипање локалних путева)    9/11 

77. Одлука о додјели новчане помоћи (превоз ученика)       9/12 
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78. Одлука (одобравање средстава ЈП Информативни центар Рудо)      9/13 

79. Одлука (одобравању средстава Зорана Митровић за олимпијаду)      9/13 

80. Одлука о додјели новчане помоћи (Српска православна парохија руђанска)     9/13 

81. Одлука о додјели новчане помоћи (мјештанима села Вити Граб)      9/13 

82. Одлука о одобравању средстава (ученици ОШ Рудо за екскурзију)      9/14 

83. Одлука о додјели новчане помоћи (мјештани села Ковиоц)       9/14 

84. Одлука  (сагласност за МЗ Стргачина за коришћење понтона)      9/14 

85. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника (Општинска управа)     10/2 

86. Одлука (одобравање средстава Ватрогасном друштву)       10/2 

87. Одлука (одобрававање средстава за набавку уџбеника ученицима основних школа)    10/3 

88. Одлука (одобравање средстава за помоћ Грабовчић Миљи)       10/3 

89. Одлука о исплати средстава за набавку зимнице        10/3 

90. Одлука о покретању поступка јавне набавке (асфалтирање локалних путева)    10/4 

91. Одлука о избору најповољнијег извођача (асфалтирање локалних путева)     10/4 

92. Одлука о покретању поступка јавне набавке (надзор радова на реконструкцији зграде ОШ у Миочу)   10/4 

93. Одлука о избору најповољнијег понуђача (надзор радова на реконструкцији зграде ОШ у Миочу)   10/5 

94. Одлука о покретању поступка јавне набавке (прочишћавање лок.путева МЗ Миоче и Старо Рудо)  10/5 

95. Одлука о избору најповољнијег понуђача (прочишћавање лок.путева МЗ Миоче и Старо Рудо)  10/6 

96. Одлука о покретању поступка јавне набавке (стерилизација паса луталица)     10/6 

97. Одлука и избору најповољнијег понуђача (стерилизација паса луталица)                   10/6 

98. Одлука о додјели новчане помоћи (интерно избјегла и расељена лица)     11/11 

99. Одлука о додјели новчане помоћи (Миленко Митровић)       11/11 

100. Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста  

 ЈУ Центар за социјални рад Рудо                      12/101 

101. Одлука о покретању поступка јавне набавке                    12/101 

102. Одлука о покретању поступка јавне набавке                     12/101 

103. Одлука о доношењу плана јавних набавки                      12/102 

104. Одлука о покретању поступка јавне набавке                     12/102 

105. Одлука о избору најповољнијег понуђача                      12/102 

106. Одлука о избору најповољнијег понуђача                      12/103 

107. Одлука о покретању поступка јавне набавке                     12/103 

108. Одлука о покретању поступка јавне набавке                     12/103 

109. Одлука о покретању поступка јавне набавке                     12/104 

110. Одлука о реалокацији средстава буџетске резерве                     12/104 

 

 

РЈЕШЕЊА 
1. Рјешење о именовању надзора над извођењем радова услуге стерилизације паса луталица    10/7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


