
 

ОПШТИНА РОГАТИЦА                                                                              
 

ИНДЕКС-РЕГИСТАР 

ИНФОРМАЦИЈА                                                 

„Информација је сваки материјал којим 

се преносе чињенице, мишљења или било 

који други садржај укључујући сваку 

копију или њен дио, без обзира на облик и 

карактеристике као и на то када је 

сачињена и како је класификована" 

(Чл. 3. тачка 1. Закона о слободи приступа 

информацијама "Службени гласник 

Републике Српске", број: 20/01) 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Административна служба општине Рогатица 

под   контролом   имају   бројне   информације 

углавном у писаном облику у оригиналу или 

копији. 

Приступ информацијама детаљно је описан у 

Водичу за приступ информацијама, а такође 

Вам   га   може   објаснити и   службеник   за 

информисање. 

Овај Индекс регистар уз називе општинских 

органа садржи основне врсте информација 

које органи с обзиром на свој дјелокруг рада 

посједују. 

За информације које нису наведене у Индекс 

регистру можете се обратити службенику за 

информације или службенику    за    инфо- 

пултом. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Рогатица 

Српске слоге бб 

Телефон 058 415 406 
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   КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА  

-Информације о надлежности Начелника општине и 
општинских радних тијела, 

- прописи које предлаже и доноси Начелник општине 

(Правилници     о     унутрашњој     организацији     и 
систематизацији   радних    мјеста    у    Општинској 
управи, о канцеларијском пословању    Општинске 
управе,     о    критеријима,    начину    и    постипку 
усклађивања    и    регистрације    редова    вожње, 
аутобуских    линија    на    подручју    општине,    о 

унутрашњој     организацији     Општинског     штаба 
цивилне заштите, о рјешавању стамбених питања 
радника Општинске управе), 

-остали акти Начелника општине (одлуке, рјешења, 
закључци, иницијативе, обавјештења, наредбе, 
упутства), 

-уговори које је Начелник закључио у име Општине 
Бијељина. 

  
 

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

- Подаци о саставу Скупштине општине Рогтица, 
- подаци о броју и саставу скупштинских радних 
тијела, 

- информације о надлежности Скупштине општине и 
њених радних тијела, 

-информације о одржавању сједница Скупштине 
општине, о дневном реду, радним материјалима 
који се разматрају на сједницама, записници и сл. 

-прописи које доноси Скупштина општине (Статут 
општине, ПословникСкупштине општине, одлуке и 
други прописи), 

- остали акти Скупштине општине (одлуке, рјешења, 
закључци, резолуције), 

-подаци о раду скупштински радних тијела (њихова 
правила рада, акта, радни материјали, записници са 
сједница исл.), 

-информације о резултатима гласања на сједницама 
Скупштине општине и њених радних тиј ела, 

-информације и подаци везани за издавање 
"Службеног гласника општине Рогатица" (број 
гласника, објављеним актима, датумима ступања на 
снагу објављених аката и сл.). 



ОДЈЕЉЕЊЕЗА ФИНАНСИЈЕ 

-Подаци о планираним  оствареним приходима и 
расходима буџета општине 

- подацио организовању и провођењу јавних 
набавки 

-информације из базе података информационог 
система  

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И  ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ 

■подаци     о     условима     и     могућностима 
обављања самосталних    
дјелатности(самосталне трговинске,      
угоститељске,занатске радње, агенције за 
интелектуалне услуге, јавни превоз лица и 
ствари); 

■ подаци о регистрованим правним лицима и 
самосталним предузетницима; 

■ подаци о стању и развоју    привреде 
(пољопривреде и осталих привредни грана); 

■Подаци  из  области  образовања; 
предшколско,основно, високо, стипендирање    
студената инаучно-истраживачког рада, 

■подаци из области културе; институције културе, 
календар културних дешавања, финансирање, 

■подаци из области спорта, омладине и физичке 
културе; спортски клубови, друштва и секције, 
спортски   објекти,   критерији   и   
финансирање,школски спорт, омладина и питање 
младих, 

■подаци  о  здравственом  осигурању,   помоћи  за 
сахране, уређењу породичних односа и једнократне 
помоћи, 

■подаци о здравственој и социјалној заштити, 
■подаци о пруженој правној помоћи, 
■подаци о сарадњи  са невладиним 

организациј ама, 
■подаци о сарадњи  са међународним 

организациј ама, 
■подаци о извршеним активностима на обнови и 

реконструкцији стамбених објеката укључујући и 
податке   о  критеријумима  по  којима  се  
вршидодјела помоћи, као и податке о донаторима, 

■подаци о начину и условима остваривања права 
избјеглог   и   расељеног   становништва   као и 
повратника. 
 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

- Подаци о припремању и провођењу планских аката, 
- подаци    из    области    комуналне    проблематике, 

заузећу јавних површина, привременом уступању на 
кориштење   градског   грађевинског   земљишта   и 
праву прече куповине непокретности, 

- подаци о називу улица, јавних установа и 
нумерисању стамбених објеката, 

- подаци о комуналним таксама и стамбеном фонду, 
- подаци   о   пословним   просторима   и   стамбеном 

фонду власништво општине, 
-подаци о откупу станова и регистрацији заједница 

етажних власника стамбених зграда, 
- подаци о одржавању, уређењу и опремању јавних 

зелених површина (паркови,дрвореди и травњаци), 
- информације о заштити животне средине, 
-информације   о стању локалних и некатегорисаних 

путева и градских улица, 
-информације о зимском одржавању путева и 

градских улица, 
- информације о јавној расвјети, 
-подаци и документација комуналне полиције, 

саобраћајног инспектора и инспектора за заштиту 
животне средине. 

-подац и о  издат им р ј ешењима  о  

урбанистичкој    сагласности,    одобрењу   за 

грађење и одобрењу заупотребу објеката; 
- подаци о издатим записницима о исколчењу 
објеката; 

-подаци инспекцијског надзора у области 
урбанизма и грађења; 

-подаци о усвојеној просторно-планској 
документацији, остале информације које се 
односе на дјелокруг рада Одјељења а о 
којима Одјељење има евиденцију. 

 

 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

-Подаци из матичних књига рођених,   вјенчаних 
и умрлих,  
-подаци о издатим радним књижицама, 

-подаци о издавању увјерења о којима се не води 
службена евиденција     (увјерења за  студенте за 
смјештај   у  студентски  дом  и за остваривање 
других  права,   потврде  о  издржавању  чланова  
-подаци са којима располаже писарница (пријем 
поднесака, пријем и  отварање   поште, завођење 
аката кроз картотеку), 

-подаци      о      архивираним      предметима      
идокументациј  
-подаци о персоналним питањима запослених у 
Општинској  управи (о заснивању и престанку 
радног   односа   годишњим   одморима   и   други 
подаци везани за радни однос запослених). 

-подаци о остваривању основних права војних 
инвалида (ратни и мирнодопски) и породица 
погинулих бораца  (лична и породична  
инвалиднина) те лична и породична цивилна 
инвалиднина, 

- подаци из евиденција о свим видовима новчаних 
помоћи које се  пружају борцима и инвалидима: 
здравствена   заштита,   лијечење, рехабилитација, 
ортопедска  помагала, накнада за надгробне 
споменике,    сви   видови   једнократних   новчаних 
помоћи и накнада за стамбену изградњу, 

- подаци о категоризацији бораца, 
- извјештаји о раду Одјељења, 
- подаци   о   откривању,   праћењу   и   спречавању   о 

опасности које могу настати од природних и других 
несрећа (поплаве, пожари, земљотреси итд.), 

-подаци о отклањању послиједица природних и 
других несрећа и осигурања основних услова за 
живот, 

-подаци о обучености,  оспособљавању и 
материјалним средствима за цивилну заштиту, 

- подаци о евиденцији припадника цивилне заштите и 
њиховом распоређивању у јединице, 

 

- подаци о ангажовању на уклањању и обиљежавању 
неексплодираних  убојних  средстава   на  подручју 
Општине. 
-подаци из књига држављана, 
-подаци о регистрацији бирача, 
-подаци о овјерама потписа, преписа и рукописа 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


