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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVII Рудо, 10. септембар 2013.године Број 12 

 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 8 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05), Начелник општине 

Рудо, дана 23.08.2013.године, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику  о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

административне службе Рудо („Службени гласник 

Општине Рудо“ број:10/12), у члану 13. Одсјек за општу 

управу и друштвене дјелатности, у тачки 2. радно мјесто: 

шеф Одсјека- самостални стручни сарадник за 

регулисање личних стања грађана, радне односе и 

пружање правне помоћи, у опису послова радног мјеста, 

иза алинеје 11. додаје се алинеја 12. која гласи: „ – 

проводи поступак по Закону о слободи приступа 

информацијама“.  

Досадашња алинеја 12. постаје алинеја 13. 

 

Члан  2. 

 

 У члану 13. Одсјек за општу управу и друштвене 

дјелатности, у тачки 3. радно мјесто: самостални стручни 

сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне 

жртве рата, рубрика: радно искуство, број: „1“ замјењује 

се бројем: „3“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 13. Центар за пружање услуга 

грађанима, у тачки 1. радно мјесто: руководилац Центра- 

самостални стручни сарадник за информисање и приступ 

информацијама, у опису послова радног мјеста, алинеја 

11. мијења се и гласи: 

 „ - предузима припремне радње по поднијетим 

захтјевима за приступ информацијама“. 

У истом члану и тачки, рубрика: радно искуство, 

број: „3“ замјењује се бројем: „1“. 

Члан 4. 

 

 Овај правилник ступа на снагу петог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-12-2/13 

Датум:23.08.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Н а ч е л н и к- 

Број: 02-568-21/13 

Датум: 21.08.2013.године 

 

 На  основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 25. Уредбе о 

стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и 

ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Спске („Службени гласник Републике 

Српске“ број:43/07, 73/08 и 18/11), Начелник општине 

Рудо, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Првостепене стамбене Комисије за 

борачко-инвалидску заштиту општине Рудо 

 

 

    I -   Именује се  Првостепена стамбена Комисија за 

борачко-инвалидску заштиту општине  

Рудо, у саставу: 

1. Николић Гордана, представник ОБО ППБ- 

предсједник Комисије, 

2. Дробњак Радиша, представник ОБО РВИ – члан, 

3. Кастратовић Бранко, представник органа управе 

за стамбено-комуналне послове и урбанизам-члан и           

           4. Никитовић Игор, представник органа управе за 

борачко-инвалидску заштиту-члан. 

 

          II - Задатак Комисије је провођење активности за 

стамбено збрињавање, утврђивање  

приједлога ранг листе кандидата и обављање других 

послова у складу са Уредбом о стамбеном збрињавању 

породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 
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одбрамбено-отаџбинског рата Републике Спске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број:43/07, 73/08 

и 18/11). 

 

 III - Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи рјешење Начелника општине Рудо  

број: 02-568-294/11 од 22.03.2011.године и рјешење 

број:02-568-591/11 од 25.05.2011.године. 

 

         IV -   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику  

општине Рудо“. 

 

                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

ДОСТАВЉЕНО:    

1.Члановима Комисије 1-4 

2. За „Службени гласник општине Рудо“ 

3.А/А 
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 На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), разматрајући 

захтјев општине Ново Горажде,  за помоћ у  обнови  

сеоског пута  Устипрача- Трбосиље, Начелник општине 

Рудо,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од 1 000,00 КМ,  на име  помоћи општини Ново Горажде 

, за поправку пута Устипрача-Трбосиље , у дужини од 

6.000 м.  

II 

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „ одржавање објеката 

друмског саобраћаја- 412-521 „ и уплатити на рачун,  
бр. 562-006-00003050-72 , отворен код Развојне банке 

(ИД бр.општине 4400615760008). 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-40-137/13 

Датум:10.09.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), разматрајући 

захтјев за помоћ   Основне школе Рудо ,за извођење 

ђачке екскурзије ,  Начелник општине Рудо,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу 

од 1 000,00 КМ,  на име помоћи  Основној школи Рудо , 

за извођење ђачке екскурзије ученика деветог разреда, у 

приоду од 11.09 -14.09. 2013.године. 

II 

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „буџетска резерва 

(416-129) и уплатити на рачун  ,бр. 562-006-00002932-

38 , отворен код Развојне банке. 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-40-144/13 

Датум:10.09.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), разматрајући 

захтјев за помоћ  Удружења четничког равногорског 

покрета –Дража Михаиловић,  Начелник општине Рудо,  

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од 100,00 КМ,  на име помоћи  Удружењу четничког 

равногорског покрета –Дража Михаиловић, за 

обиљежавање славе црквене општине Борике. 

II 

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „буџетска резерва 

(416-129) и уплатити на рачун Борачке организације   

Рогатица ,бр. 562-001-00002667-11 , отворен код Развојне 

банке. 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-40-143/13 

Датум:06.09.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), разматрајући 

захтјев за помоћ генералу  Новаку Ђукићу ,  Начелник 

општине Рудо,  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу 

од 100,00 КМ,  на име помоћи  Фондацији „Правда за 

генерала Новака Ђукића“ , у циљу обнове поступка пред 

судом БиХ. 

II 

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „Буџетска резерва-

остале текуће дознаке грађанима“ (416-129) и 

уплатити на рачун фондације бр.1610450069400045 

отворен код Рајфајзен банке д.д.БиХ  Бања Лука  . 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

IV 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-40-140/13 

Датум:06.09.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 

и 118/05) и члана 49. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 5/13 пречишћени текст) 

Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се реалокација средстава са фонда 03 

ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо, за мјесец јул 

2013. године (организациони код 0 818 024) у износу од 

223,51 КМ, са конта 412731 – Расходи за услуге 

штампања, графичке обраде, копирања и сл. (185,67 КМ), 

са конта 412999 – Остали непоменути расходи (30,00 

КМ) и са конта 511322 – Издаци за набавку рачунарске 

опреме (7,84 КМ) на конто 412319 – Расходи за 

канцеларијски материјал (223,51 КМ). 

 

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. 

 

Број:02-403-1-26/13 

Датум:19.08.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

       Рато Рајак, дипл.инг архитектуре 
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На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 

и 118/05) и члана 49. Статута општине Рудо („Службени 

гласник општине Рудо“ број: 5/13 пречишћени текст ) 

Начелник општине, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се реалокација средстава Центру за 

социјални рад Рудо, за мјесец септембар 2013. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 10.000,00 

КМ, са конта 416313 – Дознаке установама социјалне 

заштите за смјештај штићеника на конто 416112 – 

Додатак за туђу његу (10.000,00 КМ). 

 

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. 

 

Број:02-403-1-27/13 

Датум:09.09.2013.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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САДРЖАЈ: 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста општинске 

административне службе Рудо 

2. Рјешење о именовању Првостепене комисије за борачко-инвалидску заштиту општине Рудо 

3. Одлука о додјели новчане помоћи 

4. Одлука о додјели новчане помоћи 

5. Одлука о додјели новчане помоћи 

6. Одлука о додјели новчане помоћи 

7. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника 

8. Одлука о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

 

 

 


