СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РУДО

Година XIII

Број: 3

Рудо, 28. април 2011.године

Пружа техничку помоћ Општинској
изборној комисији у вези са захтјевом и
приговором бирача који се односе на извод
из Централног бирачког списка и
f) Обавља и друге послове које му одреди
Централна изборна комисија БиХ и
Општинска изборна комисија, у складу са
прописима Централне изборне комисије
БиХ.
Послови координатора са банкама по
општинским
кредитима
за
подстицај
економског развоја
a) Праћење реализације основних уговора
корисника кредита и банака, као и уговора
закључених између општине и банака;
b) Ажурирање и вођење евиденције о наплати
општинских кредита;
c) Израда извјештаја за Начелника и
Скупштину општине о наплати кредита и
d) Припрема сагласности за принудну наплату
дуговања по кредитима.
e)

АКТА НАЧЕЛНИКА
01
На основу члана 43. став 1 алинеја 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 16. Одлуке о
оснивању Општинске административне службе Рудо број:
02-014-1069/05 од 02.12.2005. године, Начелник општине
доноси

-

ПРАВИЛНИК
O измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске
административне службе Рудо
Члан 1.
У Правилнику о организацији и ситематизацији
радних мјеста Општинске административне службе Рудо пречишћени текст број: 02-021-1065/10 од 08.09.2010.
године у члану 14. Поглавље: Одјељење за привреду и
финасије, назив радног мјеста: „Виши стручни сарадник
за студијско аналитичке послове и сатистику“, мјења се и
гласи: „Самостални стручни сарадник за послове Центра
за бирачки списак, студијско-аналитичке послове и
статистику“.
У дијелу који се односи на опис послова испред
алинеје 1. додају се следеће алинеје са описом послова и
то:
- „Послови центра за бирачки списак
Пружа техничку помоћ Општинској изборној
комисији у одређивању бирачких мјеста на
територији општине и распоређивању бирача
по бирачким мјестима;
b) Ажурира податке из тачке а) ове алинеје у
складу са промјеном броја бирача и
прописима Централне изборне комисије БиХ;
c) Осигурава увид у извод из Централног
бирачког списка на територији своје
општине;
d) Осигурава податке за Централни бирачки
списак који су утврђени прописима
Централне изборне комисије БиХ;
a)

-

Послови Дев Инфо администратора за унос
података на пољу социјалног мапирања,
мониторинга права дјеце и јачање система
социјалне заштите и инклузије дјеце на
општинском нивоу у БиХ“.
Досадашња алинеја 1. постаје алинеја
4. и тако редом.
У дијелу Сложеност послова који
гласи: „сложени“, мјења се и гласи:
„најсложенији“.
У дијелу Школска спрема која гласи
„ВШС - економског смјера“, мјења се и гласи
„ВСС - економског смјера“.
У дијелу Радно искуство која гласи: „9
мјесеци рада у струци“, мјења се и гласи:
„најмање 1 година рада у струци“.
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Члан 2.
Остале одредбе остају непромјењене.
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Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће се објавити у Службеном
гласнику општине Рудо.
Број: 02-020-482/11
Датум: 26.04.2011.године

Број: 5/11.
Датум: 27.04.2011.год.
СИНДИКАТ РАДНИКА
ОРГАНА УПРАВЕ
Срђан Барбарез,с.р.
03

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милко Чолаковић,дипл.правник,с.р.
02
На основу одредаба Општег колективног уговора
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 40/10),
члана 31. став 1. Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:
114/07) и члана 21. Појединачног колективног уговора
Општинске управе Рудо број: 02-12-24/08 од 17.01.2008.
године и измјена и допуна Појединачног колективног
уговора Општинске управе Рудо број: 02-12-910/08 од
12.09.2008. године и број: 02-12-248/09 од 26.02.2009.
године, Начелник општине и Синдикат радника органа
управе, д о н и ј е л и
су
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
Појединачног колективног уговора Општинске управе
Рудо

На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 101/04, 42/05 и 118/05), Појединачног колективног
уговора општинске управе Рудо број: 02-12-24/08 од
17.01.2008. године, измјена и допуна Појединачног
колективног уговора општинске управе Рудо број:
02.12.910/08 од 12.09.2008. године, број: 02-12-248/09 од
26.02.2009. године и број: 02-12-485/11 од 26.04.2011.
године, Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста општинске административне службе Рудо
- пречишћени текст број: 02-021-1065/10 од 08.09.2010.
године и Одлуке о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске административне службе Рудо број: 02-020482/11 од 26.04.2011. године, Начелник општине, д о н о
си
ПРАВИЛНИК
o измјенама и допунама Правилника о платама и
накнадама запослених радника у Административној
служби општине Рудо
Члан 1

Члан 1.
У члану 8. Појединачног колективног уговра
Општинске управе Рудо број: 02-12-24/08 од 17.01.2008.
године и измјена и допуна Појединачног колективног
уговра Општинске управе Рудо број: 02-12-910/08 од
12.09.2008. године и број: 02-12-248/09 од 26.02.2009.
године у Одјељењу за привреду и финасије, Одсјек за
привреду и финасије, под редним бројем 3. – рубрика радно мјесто: „Виши стручни сарадник за студијско аналитичке послове и статистику “, мјења се и гласи:
„Самостални стручни сарадник за послове Центра за
бирачки списак, студијско - аналитичке послове и
статистику“.
У рубрици коефицијент и додатак: „5,75“ мјења
се и гласи: „7,05“.
Члан 2.
Остали чланови Појединачног
уговора остају непромјењени.
Члан 3.

У члану 11. Правилника о платама и накнадама
запослених радника у административној служби
општине Рудо у Одјељењу за привреду и финансије,
Одсјек за привреду и финасије, упод бројем 2. – рубрика
– радно мјесто: „Виши стручни сарадник за студијско
аналитичке послове и статистику“, мјења се и гласи:
„Самостални стручни сарадник за послове Центра за
бирачки списак, студијско аналитичке послове и
статистику“.
У рубрици коефицијент и додатак: „5,75“,
мјења се и гласи: „7,05“.
Члан 2.
Остали чланови Правилника о платама и
накнадама запослених радника у административној
служби општине Рудо остају не промјењени.

колективног
Члан 3.

Ове измјене и допуне Појединачног колективног
уговра Општинске управе Рудо ступају на снагу даном
потписивања, а накнадно ће се објавити у Службеном
гласнику општине Рудо.

Овај Правилник о измјенама и допунама
Правилника о платама и накнадама запослених радника
у административној служби општине Рудо ступа на
снагу даном доношења а накнадно ће се објавити у
Службеном гласнику општине Рудо.

Број:02-12-485/11
Датум:26.04.2011.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милко Чолаковић,дипл.прав.,с.р.

Број:02-020-500/11
Датум:28.04.2011.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милко Чолаковић,дипл.правник,с.р.
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САДРЖАЈ
01-Правилник о измјенама и допунама Правилника о
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
радника
у
Административној служби општине Рудо.
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