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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година IX Рудо, 18. март  2015. године Број 4 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
1.................................................................................................  

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 8 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Рудо, дана 17.03.2015. године, д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 У члану 13. Правилника  о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо 

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

15/13, 5/14 6/14 и 9/14), Одјељак V- Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности, пододјељак –Радна 

мјеста са описом послова и условима за обављање 

послова, Центар за пружање услуга грађанима, радно 

мјесто под редним бројем 5 : Стручни сарадник за 

послове матичне службе-матичар, услови радног мјеста, 

у рубрици радно искуство број: „1“ замјењује се бројем: 

„6“ , а ријеч: „година“ мијења се и гласи: „мјесеци“. 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу петог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-12-1/15 

Датум:17.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

2.................................................................................................  

На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), разматрајући  

захтјев Удружења студената  Машинског факултета 

Источно Сарајево „Жироскоп“ општине Рудо ,за додјелу 

новчане помоћи, Начелник општине д о н о с и : 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 300,00 КМ , Удружењу студената  Машинског 

факултета Источно Сарајево „Жироскоп“ , на име 

суфинансирања одржавања овогодишње „Машинијаде“ у 

Тивту. 

 

II 

Наведена средства исплатити из средстава 

буџетске резерве , са позиције„416-129“(текуће помоћи) 

и уплатити на жиро-рачун Удружења,  

бр.5620120000283923, отворен код НЛБ Развојна банка 

А.Д.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:02-40-30/15 

Датум:04.03.2015.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

3.................................................................................................  

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05 , 118/05 i 98/13), Начелник 

општине Рудо,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 Вери Фуртули, запосленој у Општинској управи  

Рудо, ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у износу од 

540,00 КМ, на име помоћи  за лијечење. 
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II 

 Наведена средства ће се исплатити из средстава 

буџета општине Рудо, са позиције „расходи за остале 

једнократне помоћи „(411-239) и уплатити на рачун, бр. 

555 8000013203937, отворен код Нове 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:02-022-16/15 

Датум:05.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

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

 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) 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 

управи Рудо, за мјесец децембар 2014. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 10.100,00 

КМ, са конта 416100 – Дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и градова 

(6.600,00 КМ) на конто 415200 – Грантови у земљи 

(6.600,00 КМ – Удружење „МОСТ“ Вишеград опремање 

МЗ) и са конта 511100 – Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката (3.500,00 КМ) на конто 

511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (3.500,00 

КМ).  

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број:02-403-3-38/14 

Датум:10.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

 

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

На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13) ,разматрајући 

захтјев за помоћ Црквене општине Бијело Брдо , бр.4/15 

од 29.01.2015.године, Начелник општине, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 2000,00 КМ  на име помоћи Црквеној општини Бијело 

Брдо , за заштиту темеља цркве и изградњу припрате ( 

улаза) у нови храм на Бијелом Брду . 

 

II 

Средства , из тачке 1.ове одлуке , исплатиће се у 

складу са динамиком реализације средстава буџета 

општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Уплату средстава  на рачун  Црквене општине 

Бијело Брдо, бр.562-006-80593151-38 (Развојна банка ), 

вршити  са позиције “ грантови вјерским 

организацијама“(415-214). 

 

IV 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије , просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-40-38-1/15 

Датум:18.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

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

На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) ,разматрајући 

захтјев за помоћ Црквене општине у Рудом бр. 03/15 од 

21.01.2015.године, Начелник општине, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 3000,00 КМ  на име помоћи Црквеној општини Рудо , 

за покривање( подашчавање крова) објекта цркве 

„СВ.Петра и Павла“  у Рудом. 

 

II 

Средства , из тачке 1.ове одлуке ,  исплатиће се у 

складу са динамиком реализације средстава буџета 

општине Рудо за 2015.годину. 
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III 

Уплату средстава  на рачун  Црквене општине 

Рудо бр.562-006-80639779-28 (Развојна банка БЛ), 

вршити   са позиције “ грантови вјерским 

организацијама“(415-214). 

 

IV 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије ,просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-40-38-2/15 

Датум:18.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

7.................................................................................................  

На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) , разматрајући 

захтјев  за помоћ Црквене општине Штрпци, бр.05/15 од 

23.01.2015.године, Начелник општине, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 3000,00 КМ  на име помоћи Црквеној општини 

Штрпци , за наставак радова на унутрашњем и спољном 

уређењу  цркве „Св.Марије Магдалине“ у Мокронозима. 

 

II 

Средства , из тачке 1.ове одлуке , исплатиће се у 

складу са динамиком реализације средстава буџета 

општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Уплату средстава  на рачун  Црквене општине 

Штрпца, бр.562-006-80681311-77 (Развојна банка ), 

вршити са  са позиције “ грантови вјерским 

организацијама“(415-214). 

 

IV 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије ,просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-40-38-3/15 

Датум:18.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

 

8.................................................................................................  

На основу члана 43.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) , разматрајући 

захтјев  за помоћ Меџлиса исламске заједнице Рудо, 

бр.01-03-1-21-1/15 од 07.02.2015.године, Начелник 

општине д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од 1000,00 КМ  на име помоћи Меџлису исламске 

заједнице Рудо , за  радове на вањском уређењу објекта 

мејтефа у Устибру. 

 

II 

Средства , из тачке 1.ове одлуке , исплатиће се у 

складу са динамиком реализације средстава буџета 

општине Рудо за 2015.годину. 

 

III 

Уплату средстава извршити на рачун  Меџлиса 

исламске заједнице Рудо,са назнаком „за обнову мејтефа 

у Устибру“, бр.562-006-81242244-34 (Развојна банка ),  са 

позиције “ грантови вјерским организацијама“(415-214). 

 

IV 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије ,просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:02-40-38-4/15 

Датум:18.03.2015. године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

 

 

  НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                   

                                                                                                                                                                       страна 

 

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

Општинске управе Рудо          1  

2. Одлука о додјели новчане помоћи -Удружење студената  И. Сарајево    1 

3.  Одлука о додјели новчане помоћи -Фуртула Вера       1 

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

5.  Одлука о додјели новчане помоћи-Црквена општина Бијело Брдо     2 

6.  Одлука о додјели новчане помоћи-Црквена општина Рудо      2 

7.  Одлука о додјели новчане помоћи- Црквена општина Штрпци     3 

8.  Одлука о додјели новчане помоћи- Меџлис исламске заједнице Рудо    3 

 

                     

 
 

 


