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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXI Рудо, 12. јануар  2017. године Број 1 

 
 

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1.................................................................... 
Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Н а ч е л н и к- 

Број:02-123-1/17 

Датум: 05.01.2017.године 

 

 На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број:97/16) и члана 101.став 1 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16), Начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

 

 

П Р О Г Р А М 

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И НАЧИН 

ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИПРАВНИКА  У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РУДО 

 

Члан 1. 

 Овим програмом уређује се стручно 

оспособљавање  приправника са завршеном високом 

стручном спремом  и стручним називом дипломирани 

економиста 240 ECTS, начин стручног оспособљавања, 

обавезе приправника и послодавца за вријеме трајања 

приправничког стажа и начин полагања испита 

приправника. 

 

Члан 2. 

 Приправник је лице које први пут  заснива радни 

однос, односно које  нема радно искуство. 

 Приправнички стаж за лица са завршеном 

високом стручном спремом траје 12 мјесеци. 

 Приправнички стаж рачуна се од дана заснивања 

радног односа у том степену школске спреме. 

 

Члан 3. 

 За вријеме трајања приправничког стажа, 

приправнику се одређује ментор под чијим надзором се 

врши стручно оспособљавање приправника. 

 За ментора се може одредити службеник који ће, 

по оцјени руководиоца органа, а на основу његовог  

 

 

 

 

 

 

 

радног искуства, пружити потребну обуку приправнику и 

упознати га са извршавањем одређене групе послова. 

 

Члан 4. 

 Програм стручног оспособљавања приправника 

садржи: 

 а) детаљније упознавање приправника са улогом 

општине као јединице локалне самоуправе, пословима 

локалне самоуправе, организацијом њених органа, 

односом општине према другим институцијама власти и 

обавезама према грађанима, 

 б) упознавање са унутрашњом организацијом и 

систематизацијом радних мјеста у Општинској управи 

Рудо, 

 в)  упознавање са пословима кojи произилазе из 

примјене Уредбе о канцеларијском пословању 

републичких органа управе и других прописа из области 

канцеларијског пословања, 

 г) упознавање са начелима управног поступка и 

начина комуникације органа управе и грађана у поступку 

остваривања њихових права и обавеза и 

 д) права, обавезе и одговорности које произилазе 

из радног односа приправн 

 

Члан 5. 

 Стручно оспособљавање приправника обавља се 

кроз практичну обуку и рад, обављање послова и 

задатака у Општинској управи за чије је обављање 

прописана школска спрема коју приправник има. 

 Обука приправкика обављаће се по следећој 

динамици: 

 а) Приправник- дипломирани економиста 

-рачуноводствено - финансијски послови буџета 

општине-14 седмица 

-рачуноводствено - финансијски послови Општинске 

управе-14 седмица 

-послови јавних набавки и инвестиција, израде пројеката 

и програма развоја заједнице-14 седмица 

-управни послови и надзор из надлежности одсјека за 

инспекције и комуналну полицију-4 седмице 

-управни послови у области приватног предузетништва и 

пољопривреде-4 седмице 

-послови пријемне канцеларије и архиве- 2 седмице и 

-канцеларијско пословање-континуирано. 
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Члан 6. 

 За вријеме трајања приправничког стажа 

приправник је обавезан: 

-на долазак и одлазак са посла у складу са утврђеним 

радним временом, 

-извршавање обавеза у складу са овим програмом, 

-вођење дневника у складу са динамиком стручног 

оспособљавања. 

 

Члан 7. 

Након проведеног приправничког стажа и 

овјереног дневника приправника од стране ментора, 

приправник стиче услов за полагање стручног испита. 

Стручни испит се полаже на начин утврђен 

Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике 

Српске. 

 

Члан 8. 

Овај програм ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

Ступањем на снагу овог програма престаје да 

важи Програм стручног оспособљавања и начин 

полагања испита приправника у Општинској 

административној служби  Рудо број: 02-123-12/13 од 

26.07.2013.године. 

     

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

2.................................................................... 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 

49. Статута  општине Рудо - пречишћени текст ( 

„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14), 

Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

У поступку јавне набавке, путем отвореног поступка, 

објављеном на Порталу јавних набавки бр.: 245-1-2-16-3-

19/16 од 09.12.2016.године и Службеном листу БиХ 

бр.93/16 од 16.12.2016.год, а који се односи на  „Превоз 

ученика на подручју општине Рудо у 2017.години“, 

понуду је доставио слиједећи понуђач: 

1. „Јавни  ванлинијски превоз Ћировић Милован“, 

на износ од 63.204,90 без ПДВ-а, односно 

73.949,73 КМ са ПДВ-ом 

 

Члан 2. 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.  

Након отварања и прегледа понуде утврђено је да 

приспјела понуда испуњава све услове предвиђене 

тендерском документацијом и да се са понуђачем „Јавни  

ванлинијски превоз Ћировић Милован „ приступи 

закључивању уговора. 

 

Члан 3. 

Записник о оцјени понуда број 02-404-49/16 од 

29.12.2016.године саставни је дио ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Против ове Одлуке незадовољна страна има право на 

жалбу у року од 10 дана од дана пријема исте. Жалба се 

подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у 

најмање три примјерка. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се 

објавити у“ Службеном гласнику општине Рудо“. 

       

Број:02-404-49/16                                                                    

Датум: 29.12.2016.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

3.................................................................... 
 На основу чл. 59. став 1. алинеја 18. и чл. 82. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број:  97/11) , по захтјеву за 

рефундацију средстава ПЗ „Увац-Рудо“ п.о., бр.939/16 од 

13.12.2016.године, Начелник општине Рудо    д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

    Одобравају  се  новчана средства, на име 

рефундације 30%  плате  једног приправника  запосленог 

у  ПЗ „Увац Рудо“ , у  мјесечном износу од  238,81 КМ. 

             Рефундација ће се вршити за период од  

10.10.2016. до 09.10.2017.године,  што укупно износи 

2.865, 72 КМ. 

 

II 

 Наведена средства , са позиције „ 416-146 –

капиталне помоћи породици, дјеци и омладини“ , 

уплаћивати  на рачун  ПЗ „Увац Рудо“, бр.562-006-

81121891-59 -Развојна банка.  

 

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:02-022-66/16                                                                    

Датум: 16.12.2016.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

4.................................................................... 
На основу члана 59.став 1.тч.12.и члана  82. став 

3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске бр.97/16), разматрајући захтјев  Јавне 

установе Центар за културно-просвјетну дјелатност 

„Просвјета“ Рудо, бр.09/17 од 11.01.2017.год., Начелник 

општине Рудо, д о н о с и : 
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о 

измјени и допуни Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова и радних 

задатака радника у Јавној установи Центар за 

културно-просвјетну дјелатност „Просвјета“ Рудо  

 

 

I 

Даје се сагласност на  Правилник о измјени и 

допуни Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и радних задатака радника у 

Јавној установи Центар за културно-просвјетну 

дјелатност „Просвјета“ Рудо, бр.08/17 од 

11.01.2017.године. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“.  

 

Број:02-123-2/17                                                                    

Датум: 12.01.2017.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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