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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, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске
Административне службе Рудо

грађевинске инспекције“ мјења се и гласи: „Самостални
стручни сарадник за послове урбанистичко-грађевинске
инспекције“.
У истој колони, радно мјесто: „Виши стручни
сарадник за послове здравствено-санитарне инспекције“
мијења се и гласи: „Самостални стручни сарадник за
послове здравствено-санитарне инспекције“.
Члан 3.
У члану 14. у опису послова за радно
мјесто:Самостални стручни сарадник за имевинскоправне послове, у алинеји 1 ријечи „урбанистичких
сагласности“ замјењују се са ријечима „Локацијских
услова“.

Члан 1.

Члан 4.

У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста општинске Административне службе Рудопречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“,
број:10/10 и 3/11 и 10/11), у члану 13. Поглавље:
Одјељење за привреду и финансије-Одсјек за просторно
уређење, инспекције и команалну полицију у колони:
Назив радног мјеста, „Виши стручни сарадник за послове
урбанистичко-грађевинске инспекције“ мијења се и гласи:
“Самостални стручни сарадник за послове урбанистичкограђевинске инспекције“ .
У истој колони, назив радног мјеста:“Виши
стручни сарадник за послове здравствено-санитарне
инспекције“ мијења се и гласи:“Самостални стручни
сарадник за послове здравствено-санитарне инспекције“.
Члан 2.
У члану 14. Поглавље: Одјељење за привреду и
финансије - Одсјек за просторно уређење, инспекције и
комуналну полицију у колони:Радна мјеста са описом
послова и условима за обављање послова, радно мјесто:
„Виши стручни сарадник за послове урбанистичко –

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Рудо“.
Број:02-020-1485/11.
Датум: 12.12.2011.год.
ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ,
Ћировић Витомир,с.р.
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На основу члана 21. Појединачног колективног
уговора Општинске управе Рудо -пречишћени текст
број: 02-012-493/11 од 28.04.2011.године, Начелник
општине и Синдикат радника органа управе,з а к љ у ч и
ли су

„Службени гласник општине Рудо“

Измјене и допуне
Појединачног колективног уговора
Општинске управе Рудо

број 13/11

Страна

1

Члан 1.
У члану 8. Појединачног колективног уговора
Општинске управе Рудо - пречишћени текст број: 02-012493/11 од 28.04.2011.године у :
-Одсјеку за просторно уређење,
инспекције и комуналну полицију,
под редним бројем: „1“. назив радног мјеста
мијења се и гласи: “Самостални стручни сарадник за
послове
урбанистичко-грађевинске
инспекције“.
Коефицијент „5,85“ мјења се у коефицијент „7,05“.
Под редним бројем: „2“. назив радног мјеста
мијења се и гласи:“ Самостални стручни сарадник за
послове здравствено-санитарне инспекције“.Коефицијент
„5,85“ мјења се у коефицијент „7,05“.
Иза редног броја „5“.додаје се редни број: „6.“ са
називом радног мјеста“ Самостални стручни сарадник за
имовинско-правне послове“. Коефицијент „7,05“.
Досадашњи редни број:“6.“ мијења се у редни
број: „7.“
-Одјељењу за општу управу и друштвене
дјелатности,
под редним бројем:“3“. назив радног мјеста
мијења се и гласи:“Самостални стручни сарадник за радне
односе, регулисање грађанских стања, борачкоинвалидску заштиту и цивилне жртве рата“.
Под редним бројем:“5“. назив радног мјеста
мијења се и гласи:“Виши стручни сарадник за друштвене
дјелатности и праћење пројекта повратка избјеглих и
расељених лица“.
-Центару за пружање услуга грађанима,
радно мјесто под редним бројем: „3.“
и
коефицијент „7,05“ , „брише се“.
Досадашњи редни бројеви „4.“ , „ 5.“ и „6.“
мијењају се у „3.“ , „4“ и „5.“.
Члан 2.
Овај Колективни уговор сматра се закљученим
када га потпишу уговорне стране, а ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рудо“.
Број: 19/2011.
Датум: 14.12.2011.год.
СИНДИКАТ РАДНИКА ОРГАНА УПРАВЕ,
Барбарез Срђан,с.р.
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На основу члана члана 43. и 72. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број:101/04, 42/05 и 118/05), Начелник општине Рудо, д
оноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о платама и
накнадама запослених у Административној служби
општине Рудо
Члан 1.
У члану 11. Правилника о платама и накнадама
запослених у Административној служби општине Рудо
број: 02-12-138/08 од 12.02.2008.године, број: 02-020911/08 од 12.09.2008.године, број: 02-134-262/09 од
02.03.2009.године и број: 02-020-500/11 од 28.04.2011.
године:
-Одсјек за просторно уређење, инспекције и
комуналну полицију,
под редним бројем: “1“. назив радног мјеста
мијења се и гласи:“Самостални стручни сарадник за
послове
урбанистичко-грађевинске
инспекције“.
Коефицијент „5,85“ мјења се у коефицијент „7,05“.
Под редним бројем: „2“. назив радног мјеста
мијења се и гласи: “ Самостални стручни сарадник за
послове здравствено - санитарне инспекције“.
Коефицијент „5,85“ мјења се у коефицијент „7,05“.
Иза редног броја “5“. додаје се редни број: „6.“
са називом радног мјеста:“ Самостални стручни
сарадник за имовинско-правне послове“. Коефицијент
„7,05“.
Досадашњи редни број:“6.“ мијења се у редни
број: „7.“
-Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности,
под редним бројем: „2“. назив радног мјеста
мијења се и гласи:“Самостални стручни сарадник за
радне односе, регулисање грађанских стања, борачкоинвалидску заштиту и цивилне жртве рата“.
Под редним бројем: „4“. назив радног мјеста
мијења се и гласи: “Виши стручни сарадник за
друштвене дјелатности и праћење пројекта повратка
избјеглих и расељених лица“.
Досадашњи редни бројеви „4.“ , „ 5.“ и „6.“
мијењају се у „3.“ , „4“ и „5.“.

Број: 02-020-1493/11.
Датум: 14.12.2011.год.

Члан 2.

ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ,
Ћировић Витомир,с.р.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рудо“.
Број: 02-020-1494/11.
Датум: 14.12.2011.год.

„Службени гласник општине Рудо“

ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ,
Ћировић Витомир,с.р.

број 13/11

Страна

2

04
...................................................................................

С А Д Р ЖА Ј:

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04, 42/05 и 118/05 ), Начелник општине, д о н о с и

01-Правилник о измјенама и допунама Правилника о

ОДЛУКУ
o поништењу Јавног конкурса за попуну упражњеног
радног мјеста у Општинској административној
служби Рудо
I
Овом Одлуком се поништава јавни конкурс за
пријем Самосталног стручног сарадника за послове инфопулта и службеника за информисање број:02-120-1267/11
од 25.10.2011.године, објављеног у Службеном гласнику
Републике Српске број:108/11 од 11.02.2011.године и
Дневном листу „Фокус“ од 27.10.2011.године.

организацији и систематизацији радних мјеста
општинске Административне службе Рудо;
02-Измјене и допуне Појединачног колективног
уговора Општинске управе Рудо;
03-Правилник о измјенама и допунама Правилника о
платама и накнадама запослених у Административној
служби Рудо;
04-Одлука о поништењу Јавног конкурса за попуну
упражњеног
радног
мјеста
у
Општинској
административној служби Рудо.

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рудо.
Образложење
Јавни конкурс за пријем Самосталног стручног
сарадника за послове инфо-пулта и службеника за
информисање број:02-120-1267/11 од 25.10.2011.године,
који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске
број:108/11 од 11.02.2011.године и Дневном листу
„Фокус“ од 27.10.2011.године, поништава се из разлога
недовољних новчаних средстава и увођења општине Рудо
у систем трезорског пословоња, те потребом
систематизовања новог радног мјеста у Одјељењу за
привреду и финасије.
Из разлога приоритетнијег систематизовања
новог радног мјеста у Одјељењу, те због рационализације
радних мјеста у Општинској административној служби
Рудо, Начелник општине водећи рачуна о финасијским
буџетским
ограничењима,
администартивним
трошковима, узимајући у обзир смјернице које издаје
Влада а у циљу економичности рада Административне
службе, поништава наведени јавни конкурс, како би се
новчана средства могла обезбједити/преусмјерити за
финасирање систематизовања радног мјеста у Одјељењу
за привреду и финасије и несметаног функционисања
трезорског пословања.
Број:02-120-1490/11
Датум:13.12.2011.године

ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
Витомир Ћировић,с.р.

„Службени гласник општине Рудо“
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