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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXVI Рудо, 17. јануар  2022. године Број 1 

 

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, 10/19 и 8/20), у члану 7. став 1-табеларни преглед  

„Коефицијенти за обрачун плата и бруто плате 

запослених по систематизованим радним мјестима 

Општинске управе Рудо“ у Одјељењу за привреду, 

финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, 

мијења се и гласи: 

„ 

Р.б. Радно мјесто Коефи

цијент 

Бруто плата  

1. Начелник Одјељења 15,35 2.520,14 KМ 

        

Члан 2. 

 У истом члану, у Одсјеку за инспекцијске 

послове и комуналну полицију, мијења се табеларни 

преглед коефицијената и гласи: 

„ 

Р.б.    Радно мјесто Коеф

иције

нт 

Бруто 

 плата 

1. Шеф Одсјека- 

урбанистичко грађевински 

и инспектор за друмски 

саобраћај 

11,46 1.881,49 KM 

2. Тржишни инспектор  10,69 1.755,07КM 

3. Инспектор за храну 10,69 1.755,07 КM 

4. Комунални полицајац 10,69 1.755,07 KM 

      „ 

 

 

 

Члан 3. 

 У истом члану, у Одјељењу за општу управу и 

друштвене дјелатности, у Одсјеку за општу управу и 

друштвене дјелатности- намјештеници, мијења се 

табеларни преглед коефицијената и гласи: 

„Н а м ј е ш т е н и ц и 

Р.б.      Радно мјесто Коефици

јент 

Бруто плата 

  4. Портир-возач        

6,46 

1.060,60 KM 

  5. Кафе куварица        

5,90 

   974,76 KM 

  6. Радник на одржавању 

чистоће 

       

5,02 

   824,17 KM 

„    

Члан 4. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-020-60/21  

Датум: 28.12.2021.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

           Драгољуб Богдановић.с.р 
2.................................................................... 

На основу члана 59. и 64. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), Начелник општине Рудо,         

д о н о с и 

    

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ број: 5/17, 1/18, 3/19, 

7/19, 5/20, 7/20, 9/20 и 14/21) у члану 19. Прилог 02- 

Организација послова и систематизација радних мјеста у 

Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове,  Прилог 02.2- Табеларни преглед 

систематизације радних мјеста у Одсјеку за привреду, 

финансије и просторно уређење, мијења се и гласи: 
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„ 

02.2-ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ  МЈЕСТА У ОДСЈЕКУ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ- 

Р/Б НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА 
КАТЕГОРИЈА ЗВАЊЕ 

СТРУЧНА  

СПРЕМА 

РАДНО 

ИСКУСТВО 

ПОСЕБНИ  

УСЛОВИ 
БРОЈ 

ИЗВРШ. 

СТАТУС 

ЗАПОСЛЕНОГ 
члан 15. члан 16. ЗАНИМАЊЕ члан 12. члан 13. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1. 

Шеф Одсјека-Самостални стручни 

сарадник за буџет и главну књигу 

трезора 

 

 

II 

 

- 

 

ВСС-економски 

факултет-240 ECTS 

 

 

3 године 

 

 

тачка 1,3,5 

 

1 

 

С 

 

 

2. 

Самостални стручни сарадник за унос 

фактура и потраживања у  трезорском 

пословању 

 

 

V 

 

 

 

ВСС- економски 

факултет-240 ECTS 

 

 

 

1 година 

 

 

тачка  1 и 3 

 

1 

 

С 

 

3. 

Самостални стручни сарадник  за 

рачуноводство и књиговодство 

 

V 

 

      прво 

ВСС- економски 

факултет-240 ECTS 

 

 

 

3  године 

 

 

тачка 1,3,5 

 

1 

 

С 

 

 4. 

Стручни сарадник за послове благајне  

VII 
 

      прво 

ССС-економског 

смјера 
 

2 године 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

С 

 

 

5. 

Самостални стручни сарадник за 

рачуноводство и књиговодство 

буџетских корисника 

 

 

V 

 

 

      прво 

 

ВСС- економски 

факултет-240 ECTS 

 

 

 

3 године 

 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

С 

 

 

 6. 

Самостални стручни сарадник за 

приватно предузетништво и 

пољопривреду 

 

 

V 

 

 

прво 

ВСС- друштвеног 

или пољопривредног  

смјера-240 ECTS 

 

 

3 године 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

С 

 

7. 

Самостални стручни сарадник за 

саобраћај и путеве 

 

          V 

 

треће 

 

ВСС- саобраћајног   

смјера-240 ECTS 

 

1 година 

 

тачка 1,3 и 4 

 

1 

 

С 

   

ВШС-грађевинског 

        смјера 

 

3 године 

 

тачка 1 и 3 

 

1 

 

С 
 Виши стручни сарадник за  

 

8. 

 

просторно планирање, грађевинарство 

иводопривреду 

         VI 

 

 

       прво 

 

 

 

У К У П Н О 

  

8 

 

 

Статус: С-службеник;  

              Н-намјештеник“. 
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Члан 2. 

 У члану 19. Прилог 02-Описи послова Одјељења 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Прилог 02.4 Одсјек за привреду 

финансије и просторно уређење, иза радног мјеста под 

редним бројем 6. додаје се ново радно мјесто под редним 

бројем 7. које гласи: 

 „7. Самостални стручни сарадник за 

саобраћај и путеве-службеник пете категорије трећег 

звања 

 -врши преглед и категоризацију путева и улица, 

 -води евиденцију локалних и некатегорисаних 

путева и улица, 

-врши снимање локалних и некатегорисаних 

путева на лицу места, узима податке за њихову 

реконструкцију, поправку и одржавање, 

             -врши израду предмјера и предрачуна за радове 

на путевима, 

 -припрема годишњи план текућег одржавања 

локалних и некатегорисаних путева и улица, 

 -припрема програм зимског одржавања путева и 

прати његово провођење, 

 -прати и проучава стање у области безбједности 

саобраћаја на подручју општине Рудо, 

 -ради на изради годишњих планова, израђује 

анализе, информације и извјештаје из области 

безбједности саобраћаја, 

 - креира, покреће и координира спровођење 

активности са циљем унапређења безбједности 

саобраћаја на подручју општине, 

 -спроводи активности на подручју општине, које 

покреће или координира истим Агенција за безбједност 

саобраћаја или други субјект безбједности саобраћаја, 

 -врши комуникацију са Агенцијом за безбједност 

саобраћаја, надлежним органом Министарства 

унутрашњих послова, Ауто-мото друштвом и другим 

субјектима безбједности саобраћаја на подручју 

општине, 

 -анализира стање и предлаже мјере за подизање 

безбједности осјетљивих категорија-учесника у 

саобраћају, посебно дјеце, старих и хендикепираних 

лица, у саобраћају на подручју општине, 

 -предлаже предузимање потребних мјера за 

побољшање саобраћајне сигнализације (безбједности 

саобраћаја) на подручју општине, на основу 

анализираних података, 

 -израђује годишње планове израде Провјере 

безбједности саобраћаја и прати реализацију годишњих 

планова и спровођење Провјера безбједности саобраћаја 

на подручју општине, 

 -анализира утицај стања инфраструктуре на 

подручју општине на безбједност саобраћаја и предлаже 

конкретне мјере за побољшање стања, 

 -учествује у изради стратегије и програма 

безбједности саобраћаја, одлука и других општих аката 

из области безбједности саобраћаја на подручју општине, 

 -учествује у раду савјета за безбједност 

саобраћаја на подручју општине, 

 -припрема информације о стању безбједности 

саобраћаја за подручје општине, 

 -даје мишљења из домена безбједности 

саобраћаја у поступку израде просторно планске 

документације и издавања локацијских услова и 

грађевинских дозвола на подручју општине, 

 -утврђује степен оштећења коловоза на 

саобраћајницама и предлаже њихову санацију, 

 -одређује мјеста за постављање сигнализације и 

опреме на саобраћајницама, у складу са важећим 

законима и просторно-планским документима, 

 -стара се о уклањању и благовременој замјени 

дотрајале сигнализације, 

 -обавља друге послове и активности по налогу 

начелника Одјељења. 

Сложеност послова: прецизно одређени сложени 

послови у којима се примјењују утврђене методе рада, 

поступци или стручне технике, 

Школска спрема: ВСС-саобраћајног смјера-240 ECTS 

Радно искуство: 1 година 

Посебни услови: положен стручни испит за рад у органу 

управе, познавање рада на рачунару, положен возачки 

испит „Б“ категорије. 

 

Члан 3. 

 У члану 19. Прилог 02-Описи послова Одјељења 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Прилог 02.4 Одсјек за привреду 

финансије и просторно уређење, у називу радног мјеста: 

„Виши стручни сарадник за просторно планирање, 

грађевинарство, локалне путеве и водопривреду“ 

ријечи:“локалне путеве“, бришу се. 

 У опису послова истог радног мјеста, алинеја 5. 

брише се, а досадашње алинеје 6, 7, 8, 9, 10. и 11. постају 

алинеје 5, 6, 7, 8, 9. и 10. 

 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број:02-12-1/22 

Датум: 13.01.2022.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                        Драгољуб Богдановић.с.р 

3.................................................................... 
 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 („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 Народна 

библиотека „Просвјета“ Рудо, за мјесец децембар 2021. 

године (организациони код 0 818 024), у износу од 500,00 

КМ, са конта 412700 – Расходи за стручне услуге износ 

од 500,00 КМ  на конто 412900 – Остали 

некласификовани расходи износ од 500,00 КМ. 
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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: 02-403-2-5/21 

Датум: 27.12.2021.год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.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 ЈУ 

Средњошколски центар „Рудо“, за мјесец децембар 

2021. године (организациони код 0 815 075), у износу од 

975,00 КМ, са конта 412214 – Расходи по основу 

утрошка угља износ од 975,00 КМ, на конто 411211 – 

Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла износ 

од 435,00 КМ, на конто 412614 – Расходи по основу 

превоза личним возилом на службеним путовањима 

износ од 60,00 КМ и на конто 511335 – Издаци за 

набавку рачунарске опреме износ од 480,00 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: 02-403-2-6/21 

Датум: 27.12.20201год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                      Драгољуб Богдановић.с.р 
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