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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXIV Рудо, 08. децембар  2020. године Број 8 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 

36/19), члана 6. став 3 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16) и члана 24. Колективног уговора Општинске 

управе Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

13/17, 9/18 и 7/20), Начелник општине Рудо, д о н о с и 

 

 

П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА 

ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ РУДО 

  

Члан 1. 

 У Правилнику о платама и накнадама 

запослених радника у Општинској управи Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број:1/18, 10/18, 3/19 

и 10/19), у члану 7. став 1- 

табеларни преглед  „Коефицијенти за обрачун плата и 

бруто плате запослених по систематизованим радним 

мјестима Општинске управе Рудо“ у Одсјеку за 

инспекцијске послове и комуналну полицију, мијења се и 

гласи: 

 
Р.б Радно мјесто Коефицијент Бруто 

плата 

1. Шеф Одсјека-

тржишни 

инспектор 

11,46 1.881,49 КМ 

2. Инспектор за 

храну 

10,69  1.755,07 КМ 

  

3. 

 

Урбанистичко 

грађевински и 

инспектор за 

друмски 

саобраћај 

10,69 1.755,07 КМ 

 

  4. 

 

Пољопривредни 

инспектор 

        10,69 

 

1.755,07 КМ 

 

5. 

 

Комунални 

полицајац 

10,69 1.755,07 КМ 

 

 

Члан 2. 

 У члану 7. став 1 у табеларном прегледу „ 

Коефицијенти за обрачун плата и бруто плате запослених 

по систематизованим радним мјестима Општинске 

управе Рудо“ у Одсјеку за општу управу и друштвене 

дјелатности- намјештеници, под редним бројем 5. Кафе 

куварица-радник на одржавању чистоће, рубрика: 

коефицијент  ССС број: „5,68“ замјењује се бројем: 

„5,90“, а у рубрици бруто плата број: „932,53“ замјењује 

се бројем: „974,76“. 

Члан 3. 

 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-020-46/20 

Датум: 04.12.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

 

2.................................................................. 
На основу члана  22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник 

Републике Српске бр. 121/12 и 46/17), члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести (Службени 

гласник Р.С.број  90/17), члана 59. и 82.Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике Српске 

бр.97/16 и 36/19),  у циљу спречавања ширења болести 

изазваних корона вирусом, а на приједлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације, начелник општине Рудо 

доноси : 

 

НАРЕДБУ 

 

I 

 

ОГРАНИЧАВА   се  рад свих угоститељских 

објеката (укључујући и  објекте на бензинским 

станицама)   на територији општине Рудо , у времену од 

07.00 .до 18,00 часова у периоду од 30.11.до 07.12.2020-

године . 

 

II 

 

НАРЕЂУЈЕ се трговинским и занатско- 

услужним радњама да поштују  дозвољени број   

истовремених  посјетилаца у објекту и обавјештење о 

дозвољеном броју истакну на улазним вратима објекта. 
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III 

 

Против свих наведених субјеката и одговорних 

лица у њима,  и свих других који не поступе у складу са 

овом наредбом, предузеће се законске санкције сходно 

Закону о заштити становништва од заразних болести 

(Сл.гласник РС број 90/17). 

 

IV 

 

 

Ова наредба ступа на снагу даном доношења а  

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“,ТВ 

Рудо и званичном сајту општине Рудо . 

 

Број: 02-020-45-1/20 

Датум: 30.11.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

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

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

 
На основу члана  22. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник 

Републике Српске бр. 121/12 и 46/17) , члана 43..Закона о 

заштити становништва од заразних болести(Службени 

гласник Р.С.број  90/17)  , члана 59. и 82.Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.97/16 и 36/19) ,  у циљу спречавања ширења 

болести изазваних корона вирусом а на приједлог 

Општинског штаба за ванредне ситуације , начелник 

општине Рудо доноси : 

 

 

НАРЕДБУ 

 

 

I 

 

ОГРАНИЧАВА   се  рад свих угоститељских 

објеката (укључујући и  објекте на бензинским 

станицама)   на територији општине Рудо , у времену од 

07.00 .до 18,00 часова у периоду од 07.12.до 14.12.2020-

године . 

 

II 

 

НАРЕЂУЈЕ се трговинским и занатско- 

услужним радњама да поштују  дозвољени број   

истовремених  посјетилаца у објекту и обавјештење о 

дозвољеном броју истакну на улазним вратима објекта. 

 

III 

 

Против свих наведених субјеката и одговорних 

лица у њима,  и свих других који не поступе у складу са 

овом наредбом, предузеће се законске санкције сходно 

Закону о заштити становништва од заразних болести 

(Сл.гласник РС број 90/17). 

 

 

 

 

IV 

 

 

Ова наредба ступа на снагу  даном објављивања на  

званичном сајту општине Рудо  и ТВ Рудо а накнадно ће 

се објавити у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-020-47-1/20 

Датум: 07.12.2020.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р
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С  А  Д  Р  Ж   А   Ј: 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама и накнадама запослених радника 

у Општинској управи  Рудо                                                  1/1 

2. Наредба                                                                                             2/1 

3. Наредба                                                                                                                                                                3/2 

      


