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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXVI Рудо, 22. јун  2022. године Број 8 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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, 7/20 и 4/22), Начелник општине 

Рудо, д о н о с и 

 

 

 

П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К 

О ИЗМЈЕНАМА 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: 5/22), у члану 

8. став 1-табеларни преглед  „Коефицијенти за обрачун 

плата по систематизованим радним мјестима Општинске 

управе Рудо“ у Одјељењу за привреду, финансије, 

просторно уређење и инспекцијске послове, Одсјек за 

планирање и управљање развојем, радно мјесто под 

редним бројем  

3. Самостални стручни сарадник за анализу и 

статистичко праћење развоја, јавне набавке и 

инвестиције, коефицијент: „15,40“ мијења се и гласи: 

„16,07“, а бруто плата: „1.848,00“ мијења се и гласи: 

„1.928,40“. 

        

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

   

Број:02-022-55/22 

Датум: 21.06. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.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 ЈУ Центар 

за социјални рад Рудо, за мјесец децембар 2021. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 1.365,00 КМ, 

са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање износ од 

1.365,00 КМ на конто 416100 – Дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и градова износ 

од 1.365,00 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: 02-403-2-7/21  

Датум: 31.12. 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

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 и 3/14) 

Начелник општине,    д  о  н  о  с  и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 
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Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава ЈУ ЦКПД 

„Просвјети“ Рудо, за мјесец децембар 2021. године 

(организациони код 0 080 500), у износу од 815,00 КМ, са 

конта 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених износ од 790,00 КМ 

и са конта 412732 – Расходи за услуге објављивања 

тендера и огласа износ од 25,00 КМ на конто 412900 – 

Расходи по основу манифестација износ од 815,00 КМ 

(Видаковићеви дани).  

 

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: 02-403-2-8/21 

Датум: 31.12. 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,  

доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец децембар 2021. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 206.761,00 

КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката износ од 206.761,00 КМ на конто 412200 – 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга износ од 1.965,00 КМ, на конто 

412300 – Расходи за режијски материјал износ од 200,00 

КМ (канцеларијски и компијутерски материјал), на конто 

412700 – Расходи за стручне услуге износ од 435,00 КМ 

(првостепена љекарска комисија), на конто 511100 – 

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 

износ од 19.500,00 КМ (укалкулисане обавезе по 

започетим пројектима),  на конто 511300 – Издаци за 

набавку постројења и опреме износ од 166.026,00 КМ 

(32.826,00 КМ – набавка опреме за Ватрогасно друштво, 

2.400,00 КМ – набавка рачунарске опреме, 83.800,00 КМ 

– набавка скипа и 47.000,00 – набавка камиона и 

приколице), на конто 511700 – Издаци за нематеријалну  

 

 

произведену имовину износ од 16.900,00 КМ 

(укалкулисане обавезе по започетим пројектима), на  

Скупштину општине (организациони код 0 080 110) 

конто 412900 – Остали некласификовани расходи износ 

од 715,00 КМ и на ЈУ НБ „Манојло Илић“ 

(организациони код 0 818 024) конто 511300 -  Издаци за 

набавку постројења и опреме износ од 1.020,00 КМ 

(набавка књига по пројекту Министарства просвјете и 

културе).   

 

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: 02-403-2-9/21 
Датум: 31.12. 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

5.................................................................... 
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,    доноси 

 

 

 

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 10,00 

КМ, са конта 412700 – Расходи за стручне услуге износ 

од 10,00 КМ  на конто 412900 – Остали некласификовани 

расходи износ од 10,00 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: 02-403-2-10/21  

Датум: 31.12. 2021.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 



 

 

              „Службени  гласник  општине Рудо”  број   8/22      22.06.2022.                                  Страна   

 

3 

6.................................................................... 
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, 

доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец јануар 2022. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 11.848,00 

КМ, са конта 511200 – Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката износ од 3.648,00 КМ на конто 511300 – Идаци 

за набавку постројења и опреме износ од 3.648,00 КМ 

(набавка канцеларијског намјештаја). И са конта 372200 – 

Буџетска резерва (организациони код 9 999 999) изнод од 

8.200,00, КМ на конто 416129 – Остале текуће дознаке 

грађанима 8.200,00 КМ (помоћ запосленим радницима у 

Дому здравља – 3.200,00 КМ и помоћ за лијечење 

Мићевић Вукашина износ од 5.000,00 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:02-403-2-1-1/22                                                                                   

Датум: 15.04. 2022.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

7.................................................................... 
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 Центар 

за социјални рад Рудо, за мјесец јануар 2022. године 

(организациони код 0 080 300), у износу од 500,00 КМ, са 

конта 416300 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне 

заштите износ од 500,00 КМ  на конто 411400 – Расходи 

за отпремнине и једнократне помоћи износ од 500,00 КМ 

(помоћ у случају смрти ужег члана породице). 

 

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:02-403-2-1/22                                                                                   

Датум: 15.04. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 

8.................................................................... 
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, 

доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец март 2022. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 4.538,00 КМ, 

са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката износ од 

2.238,00 КМ на конто 511300 – Идаци за набавку 

постројења и опреме износ од 250,00 КМ (набавка 

пројектора и платна) и на конто 516100 – Издаци за 

залихе материјала, робе и ситног инвентара износ од 

1.988,00 КМ (набавка застава). И са конта 372200 – 

Буџетска резерва (организациони код 9 999 999) изнод од 

2.300,00, КМ на конто 416129 – Остале текуће дознаке 

грађанима износ од  2.300,00 КМ (помоћ за организацију 

васкршњег турнита у малом фудбалу у Мокронозима 

износ од 200,00 КМ и помоћ за санирање последица 

земљотреса општинама Берковићи, Љубиње и Столац по 

700,00 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: 02-403-2-2/22 
Датум: 31.05. 2022.год.          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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9.................................................................... 
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 мај 2022. 

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

16.600,00 КМ, са конта 412214 – Расходи по основу 

утрошка угља износ од 16.300,00 КМ, на конто 511300 – 

Издаци за набавку постројења и опреме износ од 

16.300,00 КМ и са конта 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 

износ од 300,00 КМ на конто 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја износ од 300,00 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: 02-403-2-3/22 

Датум: 31.05. 2022.год.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                       Драгољуб Богдановић.с.р 
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