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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XVIII Рудо, 30. мај  2014. године Број 6 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
1.................................................................................................  

На основу члана 43. став 1. алинеја 8, 111а. и 

165. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

Начелник општине Рудо, дана 23.05.2014.године, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО 

 

Члан 1. 

 У Правилнику  о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо 

(„Службени гласник Општине Рудо“ број: 10/12, 12/13, 

15/13 и 5/14), у члану 12. Одјељење за привреду, 

финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, у 

тачки 1. радно мјесто: Начелник одјељења, услов 

школска спрема послије ријечи „ВСС“ додају се ријечи: „ 

друштвеног, природног, инжењерско-технолошког, или  

пољопривредног смјера“.  

 

Члан 2. 

 У члану 13. Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности, у тачки 1. радно мјесто: 

Начелник одјељења, услов школска спрема послије 

ријечи „ВСС“ додају се ријечи: „ друштвеног, природног, 

пољопривредног или хуманистичког смјера“. 

  

Члан 3. 

 Овај правилник ступа на снагу петог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

Број:02-12-3/14 

Датум:23.05.2014.године      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 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Трезору 

општине Рудо, за мјесец мај 2014. године (организациони 

код 9999999), у износу од 223.857,34 КМ, са конта 

375500 – Суфицит из ранијег периода (223.857,34 КМ) на 

Општинску административну службу (организациони 

код 080130) и то:  

- на конто 416142 – Капиталне помоћи 

породицама палих бораца, РВИ и цивилних 

жртава рата у износу од 30.000,00 КМ на име 

изградње куће за Грабовчић Војку по Одлуци о 

расподјели суфицита из ранијег периода, 

- на конто 416129 – Остале текуће дознаке 

грађанима које се исплаћују из буџета општина и 

градова у износу од 15.000,00 КМ на име помоћи 

поплављеним подручјима у Републици Српској и 

Републици Србији по Одлуци о расподјели 

суфицита из ранијег периода, 

- на конто 511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката у износу од 163.107,00 КМ на име 

капиталних инвестиција по Одлуци о расподјели 

суфицита из ранијег периода, 

- на конто 411100 – Расходи за бруто плате у 

износу од 1.173,33 КМ, на конто 412100 – 

Расходи по основу закупа у износу од 2.446,80 

КМ, на конто 412400 – Расходи за материјал за 

посебне намјене у износу од 326,04 КМ, на конто 

412600 – Расходи по основу путовања и 

смјештаја у износу од 211,25 КМ, на конто 

412700 – Расходи за стручне услуге у износу од 

10.542,92 КМ и на конто 511300 – Издаци за 

набавку постројења и опреме  у износу од 

1.050,00 КМ на име завршетка пројекта „Лимски 

биатлон“ по Одлуци о расподјели суфицита из 

ранијег периода.   

 

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:02-403-3-2/14 

Датум:26.05.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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3.................................................................................................  

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 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Трезору 

општине Рудо, за мјесец мај 2014. године 

(организациони код 9999999), у износу од 117,00 КМ, са 

конта 375500 – Суфицит из ранијег периода (117,00 КМ) 

на Општинску административну службу (организациони 

код 080130) на конто 412621 – Расходи по основу 

дневница за службена путовања у земљи (117,00 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:02-403-3-3/14 

Датум:28.05.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

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

 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 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

административној служни Рудо, за мјесец мај 2014. 

године (организациони код 080130), у износу од 2.500,00 

КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката на конто 412822 -  Расходи за услуге заштите 

животне средине (2.500,00 КМ) на име чишћења корита 

ријеке Крупице. 

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:02-403-3-4/14 

Датум:28.05.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

5.................................................................................................  

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 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ ЦКПД 

„Просвјети“ Рудо, за мјесец мај 2014. године 

(организациони код 0 080 500), у износу од 555,00 КМ, са 

конта 412211 – Расходи по основу утрошка електричне 

енергије (200,00 КМ) на котно 412215 – Расходи по 

основу утрошка дрвета (200,00 КМ), са конта 412221 – 

Расходи за услуге водовода и канализације (40,00 КМ) на 

конто 412215 - Расходи по основу утрошка дрвета (40,00 

КМ) и са конта 412937 – Расходи за бруто накнаде по 

уговору о дјелу (315,00 КМ) на конто 511367 – Издаци за 

набавку остале опреме за образовање, науку, културу и 

спорт (315,00 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:02-403-3-5/14 

Датум:28.05.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 

6................................................................................................. 

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 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

административној служни Рудо, за мјесец мај 2014. 

године (организациони код 0 080 130), у износу од 

2.900,00 КМ, са конта 411100 – Расходи за бруто плате на 

конто 416300 – Дознаке из буџета општине 

(суфинансирање плата приправника 2.900,00 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:02-403-3-6/14 

Датум:30.05.2014.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р. 
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