
              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___1   

 

  Број 4____               

 

2 

 

 

 

 
 

ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година I - Број 4 

 
                 Понедјељак, 17.10.2005.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 

 

 

На основу члана 34. став 1. и 2. 

Закона о заштити од пожара 

(«Службени гласник Републике Српске» 

број: 16/95, 16/02 и 2/05) и члана 29. 

Статута општине Рогатица («Службени 

гласник општине Рогатица» број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица на 

сједници одржаној  29.09. 2005. године,   

д  о  н  о  с  и 

 

 

О    Д    Л    У    К    У 

о оснивању Територијалне 

ватрогасне јединице 

                           Рогатица 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Рогатица ( у 

даљем тексту: Оснивач) оснива 

Територијалну ватрогасну јединицу 

Рогатица, као посебну општинску 

организацију ( у даљем тексту: 

Територијална ватрогасна јединица), 

уређује дјелокруг и надлежност 

Територијалне ватрогасне јединице. 

 

  

      

 

 

 

Члан 2. 

 

 Сједиште Територијалне 

ватрогасне јединице је у Рогатици, 

улица Српске слоге бб. 

 Подручје дјеловања 

Територијалне ватрогасне јединице је 

територија општине Рогатица. 

 

Члан 3. 

 

 Територијална ватрогасна 

јединица  је професионална ветрогасна 

јединица. 

 

Члан 4. 

 

 Територијална ватрогасна 

јединица има статус правног лица са 

правима, обавезама и одговорностима 

која јој припадају на основу Устава, 

закона и ове одлуке. 

 Територијална ватрогасна 

јединица у правном промету са трећим 

лицима наступа самостално, без 

ограничења. 

 Територијална ватрогасна 

јединица има свој жиро-рачун. 
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Члан 5. 

 

 Територијална ватрогасна 

јединица има свој печат. 

 

Члан 6. 

 

 Дјелатност Територијалне 

ватрогасне јединице је: 

 75.250 Дјелатност ватрогасних 

јединица. 

У оквиру дјелатности 

Територијална ватрогасна јединица 

обавља сљедеће послове: 

- учествује у гашењу и 

спрјечавању пожара, спасавању људи, 

животиња и имовине угрожених 

пожаром и другим елементарним 

непогодама; 

- учествује у спровођењу 

превентивних мјера заштите од пожара; 

- организује курсеве – семинаре 

за стручну обуку и оспособљавање 

припадника Територијалне ватрогасне 

јединице из области заштите од пожара; 

- пружа стручну помоћ 

установама, привредним и другим 

субјектима ради отклањања недостатака 

из области заштите од пожара; 

- учествује у раду стручних 

комисија по питањима из 

противпожарне заштите; 

- врши послове стручно – 

практичне обуке радних људи и грађана 

из области заштите од пожара; 

- врши оправку и сервисирање 

ватрогасних возила, моторних пумпи, 

ватрогасних апарата и остале ватрогасне 

опреме; 

- врши набавку и  промет 

ватрогасне опреме; 

- врши и друге послове и задатке 

у вези са заштитом од пожара утврђене 

законом, Планом заштите од пожара 

општине Рогатица и другим прописима 

из ове области. 

 

 

 

Члан 7. 

 

 Средства за рад Територијалне 

ватрогасне јединице обезбјеђују се, и 

то: 

- из средстава општинског 

Буџета – средства оснивача; 

- из накнаде коју предузећа и 

друга правна лица са територије 

Републике Српске уплаћују за 

реализацију посебних мјера заштите од 

пожара; 

- од прихода које оствари 

вршењем услуга које не спадају у 

редовну дјелатност; 

- од прихода по основу прилога и 

поклона; 

- из других извора у складу са 

законом. 

 

     Члан 8. 

 

 Територијалном ватрогасном  

јединицом руководи старјешина 

Територијалне ватрогасне јединице кога 

именује Скупштина општине. 

 

Члан 9. 

  

 За старјешину Територијалне 

ватрогасне јединице  може се именовати  

лице које има најмање вишу школску 

спрему – техничког смјера, шести 

степен сложености. 

 Старјешина Територијалне 

ватрогасне јединице може имати 

замјеника који испуњава услове из 

претходног става. 

 

Члан 10. 

 

 Начелник општине  даје 

сагласност на Статут и Правилник  о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у 

Територијалној ватрогасној јединици, 

након прибављеног мишљења 

Министарства унутрашњих послова. 
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Члан 11. 

 

 Организовање и спровођење 

заштите од пожара врши се на основу 

Закона о заштити од пожара и других 

закона, прописа  донешених  на основу 

закона, општих аката и планова заштите 

од пожара. 

 

Члан 12. 

 

 План заштите од пожара за 

подручје општине Рогатица доноси 

Скупштина општине Рогатица. 

 

Члан 13. 

 

 Предузећа и друга правна лица, 

државни и други органи са подручја 

општине Рогатица, дужни су да, 

полазећи од својих потреба и услова,  

организују одговарајућу службу за 

заштиту од пожара или други 

организациони облик у складу са 

законом. 

 

Члан 14. 

 

 Начелник општине ће именовати 

вршиоца дужности старјешине 

Територијалне ватрогасне јединице  

који ће у року од 60 дана од дана  

ступања на снагу ове одлуке донијети 

Статут Територијалне ватрогасне 

јединице и  доставити га Начелнику 

општине на сагласност, након чега ће 

извршити регистрацију Територијалне 

ватрогасне јединице. 

 

Члан 15. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана  објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
Број: 1/2-022-21/05                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.09.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                             Кемо Чамџија, с.р. 

______________________________________________

    

 

Сходно  одредбама члана 5. 

Уредбе о измјенама и допунама Уредбе 

о разврставању јединица  према 

класификацији дјелатности («Службени 

гласник Републике Српске», број: 13/97 

и 14/05) и на основу члана 29. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица», број: 01/5), 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници одржаној  29.09.2005. године,  

д  о  н  о  с  и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјенама Одлуке о преузимању 

оснивачких права на Дому здравља  у 

Рогатици. 

 

      Члан 1. 

 

 У Одлуци о преузимању 

оснивачких права на Дому здравља у 

Рогатици, број: 023-1/94 донесеној на 

сједници Скупштине општине Рогатица 

21.03.1994. године, члан 2. мијења се и 

гласи: 

 « Дјелатност Дома здравља у 

Рогатици је: 

 85.121 – Директна медицинска 

пракса 

85.122 – Здравствено – 

превентивна пракса 

85.130 – Стоматолошка пракса 

85.141 – Самостална здравствена 

дјелатност коју не врше болнице и 

доктори медицине 

85.143 – Остали видови 

здравствене заштите.» 

 

       Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику Општине 

Рогатица». 
Број: 1/2-022-23/05                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.09.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                     Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________ 
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Сходно  одредбама члана 5. 

Уредбе о измјенама и допунама Уредбе 

о разврставању јединица  према 

класификацији дјелатности ( 

«Службени гласник Републике Српске», 

број: 13/97 и 14/05) и на основу члана 

29. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број: 01/5), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној   9.09.2005. године, д  о  н  о  с  

и 

 

 

  О  Д  Л  У  К  У 

о измјенама Одлуке о оснивању 

    Народне библиотеке у  Рогатици 

 

 

    Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању Народне 

библиотеке у Рогатици («Службене 

новине Града Српско Сарајево», 

број:1/02) , члан 4. мијења се и гласи: 

 « Дјелатност  Народне 

библиотеке је:  

92.511 – Дјелатност библиотека.» 

 

   Члан 2. 

 

 Члан 5. Одлуке мијења се и 

гласи: 

 «Поред послова из члана 4. ове 

Одлуке Народна библиотека се бави: 

 22.150 – Остала издавачка 

дјелатност 

 51.470 – Трговина на велико 

осталим производима за домаћинство 

 52.470 – Трговина на мало 

књигама, новинама и писаћим 

материјалом  

 55.510 – Кантине 

 72.300 – Обрада података 

 74.401 – Приређивање сајмова 

 74.850 – Секретаске и 

преводилачке дјелатности 

 80.420 – Образовање одраслих и 

остало образовање,  д.н. 

 92.120 – Филмска и видео 

дистрибуција 

 92.130 – Приказивање филмова 

 92.310 – Умјетничко и књижевно 

стваралаштво и сценска умјетност  

 92.340 – Остале забавне 

дјелатности, д.н..  

 

   Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивљања у 

«Службеном гласнику Општине 

Рогатица» 

 
Број: 1/2-022-22/05                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.09.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                    Кемо Чамџија, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

 

На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица (»Службени 

гласник општине  Рогатица«, број: 

01/05), Скупштина општине Рогатица на 

X сједници одржаној дана 29.09.2005. 

године, поводом разматрања  Нацрта 

одлуке о јавним површинама и 

комуналним објектима,   д   о  н  о  с  и 

 

 

 

      З  А  К  Љ  У  Ч  А   К  

о прихватању Нацрта одлуке о 

јавним површинама   и комуналним 

објектима 

 

I 

 

 Прихвата се   понуђени Нацрт 

одлуке о јавним површинама и 

комуналним објектима, у достављеном 

тексту. 

II 

 

 Задужује се Начелник општине 

да по  Нацрту одлуке, из претходне 

тачке организује Јавну трибину која ће 
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услиједити након проведене расправе по 

Савјетима мјесних заједница. 

 

III 

 

 Нацрт одлуке чини саставни дио 

овог закључка. 

 

IV 

 

 Закључак ступа на снагу даном 

објављивања на  Огласној табли 

општине Рогатица,  а накнадно ће се 

објавити у »Службеном гласнику 

општине Рогатица«. 

 
Број: 01/2-013-16/05                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.09.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                 Кемо Чамџија, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

 

 На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица (»Службени 

гласник општине  Рогатица«, број: 

01/05), Скупштина општине Рогатица на 

X сједници одржаној дана 29.09.2005. 

године, поводом разматрања  Нацрта 

одлуке о  о разврставању, управљању и 

заштити мреже локалних и 

некатегорисаних путева и улица у 

насељу на подручју општине Рогатица ,   

д   о  н  о  с  и 

 

 

   З  А  К  Љ  У  Ч  А   К  

о прихватању Нацрта одлуке о  

разврставању, управљању и заштити 

мреже локалних и некатегорисаних 

путева и улица у насељу на подручју 

општине Рогатица 

 

I 

 

 Прихвата се   понуђени  Нацрт 

одлуке о  о разврставању, управљању и 

заштити мреже локалних и 

некатегорисаних путева и улица у 

насељу на подручју општине Рогатица, 

у достављеном тексту. 

 

II 

 

 Задужује се Начелник општине 

да по  Нацрту одлуке, из претходне 

тачке организује Јавну трибину која ће 

услиједити након проведене расправе по 

Савјетима мјесних заједница. 

 

III 

 

 Нацрт одлуке чини саставни дио 

овог закључка. 

 

IV 
 

 Закључак ступа на снагу даном 

објављивања на  Огласној табли 

општине Рогатица,  а накнадно ће се 

објавити у »Службеном гласнику 

општине Рогатица«. 

 
Број: 01/2-013-16/05                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.09.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Кемо Чамџија, с.р. 

______________________________________________ 

 

         

На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица (»Службени 

гласник општине  Рогатица«, број: 

01/05), Скупштина општине Рогатица на 

X сједници одржаној дана 29.09.2005. 

године, поводом разматрања  

Информације  о функционисању 

мјесних заједница у 2004. години,          

д   о  н  о  с  и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

о прихватању Информације о 

функционисању мјесних заједница у 

2004. години. 

 

I 

 

 Прихвата се  Информација о 

функционисању мјесних заједница у 

2004. години, у достављеном тексту. 
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II 

 

 Информација из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

 

 

III 

 

 Закључак ступа на снагу даном 

објављивања на  Огласној табли 

општине Рогатица,  а накнадно ће се 

објавити у »Службеном гласнику 

општине Рогатица«. 

 
Број: 01/2-013-16/05                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.09.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                  Кемо Чамџија, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

     

 На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица (»Службени 

гласник општине  Рогатица«, број: 

01/05), Скупштина општине Рогатица на 

X сједници одржаној дана 29.09.2005. 

године, поводом разматрања 

Информације о стању у области 

образовања, културе и физичке културе 

на подручју општине Рогатица,   д   о  н  

о  с и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

о прихватању Информације о стању у 

области образовања, културе и 

физичке културе на подручју 

општине Рогатица 

 

 

I 

 

 Прихвата се  Информације о 

стању у области образовања, културе и 

физичке културе на подручју општине 

Рогатица,    у достављеном тексту. 

 

II 

 

 Информација из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

III 

 

 Закључак ступа на снагу даном 

објављивања на  Огласној табли 

општине Рогатица,  а накнадно ће се 

објавити у »Службeном гласнику 

општине Рогатица«. 

 
Број: 01/2-013-16/05                    ПРЕДСЈЕДНИК  

Рогатица, 29.09.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                      Кемо Чамџија, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица (»Службени 

гласник општине  Рогатица«, број: 

01/05), Скупштина општине Рогатица на 

X сједници одржаној дана 29.09.2005. 

године, поводом разматрања  

Информације  о реализацији израде 

Просторно-планске документације,        

д   о  н  о  с  и 

 

                З  А  К  Љ  У  Ч  А   К  

о прихватању Информације о 

реализацији  израде Просторно-

планске документације. 

 

I 

 

 Прихвата се  Информација о 

реализацији израде Просторно-планске 

документације, у достављеном тексту. 

 

II 

 

 Информација из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

 

III 

 

 Закључак ступа на снагу даном 

објављивања на  Огласној табли 

општине Рогатица,  а накнадно ће се 

објавити у »Службеном гласнику 

општине Рогатица«. 

 
Број: 01/2-013-16/05                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.09.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                        Кемо Чамџија, с.р. 

______________________________________________ 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___7   

 

  Број 4____               

 

2 

 

 

 На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица (»Службени 

гласник општине  Рогатица«, број: 

01/05), Скупштина општине Рогатица на 

X сједници одржаној дана 29.09.2005. 

године, поводом разматрања 

Информације о стању у области 

социјалне и дјечије заштите,                   

д   о  н  о  с  и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

о прихватању Информације о стању у 

области  социјалне и дјечије заштите 

  

I 

 

 Прихвата се  Информације о 

стању у области социјалне и дјечије 

заштите,  

у достављеном тексту. 

 

II 

 

 Информација из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

 

III 

 

 Закључак ступа на снагу даном 

објављивања на  Огласној табли 

општине Рогатица,  а накнадно ће се 

објавити у »Службeном гласнику 

општине Рогатица«. 
Број: 01/2-013-16/05                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.09.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                     Кемо Чамџија, с.р. 

______________________________________________ 

  

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 43. став 1. 

алинеја 7, Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 101/04 и 42/05), и члана 

43. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине  

 

Рогатица», број: 1/05), Начелник 

општине, д  о  н  о  с  и 

 

 

 

О    Д    Л    У   К   У 
о оснивању општинске      

администартивне службе 
општине Рогатица 

 

   

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком оснива се 

Општинска административна служба 

општине Рогатица (у даљем тексту: 

Административна служба), утврђују 

основе њене организације и руковођења 

службом, послови административне 

службе (вршиоци тих послова и њихова 

звања), те уређују права, обавезе и 

одговорности запослених у 

Административној служби Општине, 

њено финансирање и примјена 

законских прописа. 

 

Члан 2. 

 

 Послове из своје надлежности 

Административна служба  обавља 

путем одјељења.  

 Послове из претходног става 

непосредно извршавају службеници 

запослени у Административној служби  

и лица распоређена на техничке, 

помоћне и друге послове. 

 

Члан 3. 

 

 Административна служба  

организује се и дјелује у складу са 

критеријумима ефикасности, 

дјелотворности и економичности коју 

обухватају, између осталог, поштивање 

сљедећих најважнијих принципа:  

  - обједињавање истих или 

сличних, односно међусобно повезаних 
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послова у одговарајуће организационе 

јединице; 

  - законито и благовремено 

одлучивање о правима и обавезама и на 

закону заснованим правним интересима 

физичких и правних лица; 

  - стручно и рационално 

обављање послова и остваривање 

одговорности запослених и 

постављених лица за њихово обављање; 

  - ефикасно руковођење 

организационим јединицама и стални 

надзор над обављањем послова. 

 

Члан 4. 

 

 Службеник је лице које је 

запослено у Административној служби. 

 Техничко и помоћно особље 

запослено у Административној служби 

нема статус службеника. 

 

Члан 5. 

 

 Службеници су дужни да се у 

обављању својих послова понашају у 

складу са Кодексом понашања 

службеника донијетим од стране 

Министарства управе и локалне 

самоуправе. 

 

Члан 6. 

 

 Службеници су дужни у 

обављању својих послова и задатака 

примјењивати и придржавати се Устава 

Босне и Херцеговине, Устава Републике 

Српске, и  закона, а посебно принципа 

професионалне непристрасности, 

одговорности, честитости, јавности, 

ефикасности и економичности. 

 

Члан 7. 

 

 Рад Административне службе је 

јаван. 

 Објављивање одређених 

извјештаја може се ускратити само када 

је то прописано законом. 

 Обавјештења и информације о 

обављању послова Административне 

службе  може давати Начелник 

општине. 

Начелник општине може за 

давање одговарајућих информација 

овластити поједине службенике. 

 Овлашћени службеници из 

претходног става су лично одговорни за 

тачност и правовременост информације. 

Неовлашћено давање информације или 

давање нетачних  информација 

представља тежу повреду службене 

дужности. 

 

Члан 8. 

 

 Административна служба 

користи печат Начелника општине. 

 Начелник општине има печат 

округлог облика  пречника 35мм, у чијој 

средини се налази грб Републике 

Српске, око којег је,  у концентричним 

круговима на једној половини  

ћириличним, а на другој половини 

печата латиничним  писмом исписан 

текст следеће садржине: «Република 

Српска, Општина Рогатица, Начелник 

општине Рогатица», а испод грба  

ознака броја печата арапским бројем од 

1 до броја израђених печата. 

 Начелник општине има и печат 

округлог облике, пречника 35мм, који 

се користи за овјеравање аката који се 

употребљавају у иностранству, а који у 

средини има грб Босне и Херцеговине, 

око којег је у концентричним 

круговима, на једној половини 

ћириличним, а на другој половини 

печата латиничним писмом, исписан 

сљедећи текст: «Босна и Херцеговина, 

Република Српска,  Општина  Рогатица, 

Начелник општине» и «Bosna i 

Hercegovina, Republika Srpska, Opština 

Rogatica, Načelnik opštine». 
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II – ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНСКЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 9. 

 

 У оквиру Административне 

службе  образују се одјељења као 

стручни органи који извршавају 

законом утврђене послове и задатке из 

надлежности општине, као и послове 

државне управе који су законом 

пренијети на општину. 

 Реферат је основна унутрашња 

организациона јединица одјељења. 

 

Члан 10. 

 

 Административна служба  има 

четири одјељења, и то: 

   

- Одјељење за општу управу; 

-Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности; 

-Одјељење за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове; 

- Одјељење за финансије. 

 

Члан 11. 

 

 Одјељење за општу управу врши 

стручне и управне послове који се 

односе на:                 

- стручне послове за 

потребе Скупштине 

општине и Начелника 

општине; 

- послове пријема 

захтјева, писарнице и 

архиве; 

- послове грађанских 

стања (матичне књиге, 

држављанство,  

     лично име, бирачки 

спискови и друго); 

- персоналне послове; 

- послове борачке и 

инвалидске заштите; 

- послове цивилне 

заштите и послове 

мјесних заједница; 

- овјеру потписа, 

рукописа и преписа; 

- давање информација 

по Закону о слободи 

приступа   

     информацијама; 

- информисање – односе 

са јавношћу; 

- уређивање Службеног 

гласника и Инфо-

летка; 

- послове на софтверу,  

бази података и 

информатичке 

послове; 

- припрему одлука и 

других аката из 

надлежности 

одјељења,  

- послове који нису у 

надлежности других 

одјељења, и  

- остале послове који се 

утврде законом, 

другим прописима, 

одлукама Скупштине 

и Начелника општине 

и ставе му се у  

надлежност. 

Одјељење за општу управу 

обавља техничке, помоћне и друге  

послове за потребе Административне 

службе  који се односе на: 

- послове дактилографа; 

- послове умножавања 

материјала; 

- послове обезбеђења 

зграде; 

- послове курира; 

- послове на 

телефонској централи; 

- послове у чајној 

кухињи  и 

- послове одржавања 

чистоће у згради. 
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 У саставу одјељења за општу 

управу организује се Центар за пружање 

услуга грађанима – шалтер сала. 

 Ради обављања одређених 

послова локалне  самоуправе из 

дјелокруга Административне службе и 

повјерених послова државне управе и 

стварања услова да се ти послови 

обављају ефикасније, рационалније и 

ближе мјесту становања и рада грађана, 

у оквиру Одјељења за општу управу 

образују се Мјесне канцеларије Борика 

и Жепа. 

Мјесна канцеларија Борика  за 

насељена мјеста: Агаровићи, Бабљак, 

Бегзадићи, Берковићи, Бећи, Бехећи, 

Блажујевићи, Борика, Бранковићи, 

Думањићи, Ђедовићи, Годомиље,  

Живаљевићи, Јасенице, Крвојевићи, 

Медна Лука, Осово, Пешурићи, 

Рађевићи, Сјемећ, Сјеверско, Стара 

Гора, Стари Брод, Шетићи и Штавањ. 

Мјесна канцеларија Жепа за 

насељена мјеста: Боровац, Вратар, 

Врело, Лазе, Љубомишље, Мислово, 

Припечак,  Пуртићи, Рибиоц, Слап, 

Стоп, и Чавчићи. 

 

Члан 12. 

 

 Одјељење за привреду  и 

друштвене дјелатности врши стручне и 

управне послове који се односе на:  

 

- стручне послове за 

потребе Скупштине 

општине и Начелника  

     општине; 

- стручне, управне, 

студијске и 

аналитичке послове из 

области  

привреде и 

друштвених 

дјелатности 

(индустрија, трговина 

и снабдијевање, 

угоститељство, 

туризам, занатство, 

саобраћај и везе, 

пољопривреда, 

шумарство и 

водопривреда, 

предшколско, основно 

и средње образовање, 

култура, спорт и 

физичка култура, 

питања младих,  

здравствена, социјална 

и дјечија заштита); 

- послове приватног 

предузетништва; 

- послове цијена и 

статистике; 

- послове локалног 

економског развоја; 

- послове инспекцијског 

надзора из 

надлежности општине  

у складу са законом, и 

- остале послове који се 

утврде законом, 

другим прописима, 

одлукама Скупштине 

и Начелника општине 

и ставе му се у  

надлежност. 

 

Члан 13. 

 

 Одјељење за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове, врши 

стручне и управне послове који се 

односе на: 

 

- стручне послове за 

потребе Скупштине 

општине и Начелника 

општине; 

- припрему просторно 

планске 

документације; 

- издавање 

урбанистичких 

сагласности и 

одобрења за грађење; 

- издавање одобрења за 

употребу за изграђене 

објекте; 
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- контролу 

инвестиционе-

техничке 

документације; 

- уређење и обезбеђење 

рационалног 

коришћења 

грађевинског 

земљишта; 

- заштиту животне 

средине; 

- урбанистичко-

грађевинску 

инспекцију; 

- путну инспекцију; 

- комуналну полицију; 

- контролу законитог 

коришћења станова у 

државној својини 

(додјела, замјена и 

откуп станова); 

- послове из области 

заједничке и 

комуналне потрошње; 

- изградњу и 

коришћење локалних 

и некатегорисаних 

путева, улица и других 

јавних објеката 

значајних за општину; 

- послове 

реконструкције 

објеката за повратак и 

- остале послове који се 

утврде законом, 

другим прописима, 

одлукама Скупштине 

и Начелника општине 

и ставе му се у  

надлежност. 

 

Члан 14. 

 

 Одјељење за финансије врши 

стручне и друге послове који се односе 

на: 

-стручне послове за 

потребе Скупштине 

општине и Начелника  

општине; 

- доношење буџета и 

извјештаја о извршењу 

буџета по 

периодичним 

обрачунима; 

- припрему ребаланса 

буџета; 

- праћење прихода и 

извршавање расхода 

буџета; 

- вршење контроле 

правилности и 

законитости 

кориштења буџетских 

средстава; 

- ликвидатуру 

књиговодствених 

докумената; 

- благајничке послове; 

- финансијско, 

материјално и 

рачуноводствено 

пословање; 

- остале  послове који се 

утврде законом, 

другим прописима, 

одлукама Скупштине 

и Начелника општине 

и ставе му се у 

задатак. 

 

   Члан 15. 

 

 Секретар Скупштине у сарадњи 

са предсједником Скупштине и 

начелником општине обавља стручне, 

организационе и друге послове за 

потребе Скупштине општине ( одборе, 

савјете и комисије Скупштине 

општине). 

 

Члан 16. 

 

 Координатор Начелника 

општине у сарадњи са Начелником 

општине  обавља стручне, 

организационе и друге послове за 

потребе Начелника општине. 

 Сарађује са начелницима 

одјељења и секретаром Скупштине 
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општине у погледу стручне помоћи за 

израду нацрта, односно приједлога 

општих аката које доноси Скупштина 

општине и Начелник општине. 

 Стара се о благовременом 

рјешавању приспјеле поште упућене 

Начелнику општине, те о благовременој 

припреми аката које доноси Скупштина 

општине и Начелник општине.  

 

Члан 17. 

 

 Детаљнији  опис послова из 

дјелокруга Административне службе, 

односно из дјелокруга одјељења, 

распоред послова на раднике, број 

извршилаца по радним мјестима на 

извршавању основне функције службе и 

услови у погледу стручне спреме, 

радног искуства, звања за обављање 

послова, утврдиће се Правилником о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске административне 

службе. 

 Правилник из претходног става 

доноси Начелник општине у складу са 

Законом. 

 

 

III – РУКОВОЂЕЊЕ 

ОПШТИНСКОМ 

АДМИНИСТРАТИВНОМ 

СЛУЖБОМ 

 

Члан 18. 

 

Општинском административном 

службом руководи Начелник општине и 

одговара за њен рад. 

  

Начелник општине има 

замјеника, који му помаже у вршењу 

дужности које му повјери Начелник 

општине и замјењује га у случају 

његове одсутности или спријечености. 

 

Члан 19. 

 

Одјељењем руководи начелник 

одјељења. 

Начелник одјељења у функцији 

руковођења одјељењем: 

- одговоран је за 

извршење послова и 

задатака у одјељењу; 

- стара се о уредном, 

благовременом и 

законском обављању 

послова и задатака у 

одјељењу, о пуној 

запослености радника, 

као и о унапређењу 

њиховог рада; 

- припрема план рада 

одјељења, разрађује 

начин и поступак 

извршења послова и 

задатака; 

- врши контролу рада 

радника и пружа им 

стручну помоћ; 

- сарађује са 

Секретаром 

Скупштине општине у 

погледу пружања 

стручне помоћи за 

израду нацрта, 

односно приједлога 

општих аката које 

доноси Скупштина 

Општине и Начелник 

општине; 

- врши оцјену рада 

службеника у 

одјељењу којим 

руководи; 

- обавља и друге 

послове утврђене 

законом, Статутом или 

другим општим актом. 

 

 

Члан 20. 

 

 За извршење послова из 

дјелокруга одјељења, у складу са 

законом  и другим прописима, начелник 

одјељења одговоран је Начелнику 

општине. 
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Члан 21. 

 

За случај одсутности или 

спријечености  за рад, начелника 

одјељења замјењује начелник другог 

одјељења којег одреди Начелник 

општине, или друго лице из одјељења  

које такође одреди начелник општине. 

 

IV  -  АКТИ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 22. 

 

 У вршењу послова из своје 

надлежности Начелник општине доноси 

одлуке, правилнике, наредбе, упутства, 

рјешења и закључке. 

 Одлука се доноси ради 

извршавања закона и других прописа. 

 Правилником се разрађују 

поједине одредбе закона и других 

прописа ради њиховог спровођења, те 

утврђује унутрашња организација 

аАминистративне службе. 

 Наредбом  се, ради спровођења 

појединих одредаба закона и других 

прописа наређује или забрањује 

поступање у одређеној ситуацији која 

има општи значај. 

 Упутством се прописује начин 

рада и вршење послова 

Административне службе у спровођењу 

појединих одредаба закона и других 

прописа. 

 Правним актима из ставова 2, 3, 

4. и 5. овог члана не могу се за 

Аминистративну службу, предузећа, 

установе, друге недржавне субјекте  и 

грађане установљавати права и обавезе 

које нису засноване на закону. 

 Правни акти из ставова 2, 3, 4. и 

5. овог члана објављују се у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 

 

 

 

Члан 23. 

 

 Начелник општине рјешењем 

одлучује: 

- о сукобу надлежности 

између 

Административне 

службе и организација 

које врше послове од 

интереса за општину; 

- о изузећу службеног 

лица 

Административне 

службе; 

- о правима, обавезама и 

одговорности 

запослених у 

Административној 

служби; 

- У другом степену по 

жалби на првостепена 

рјешења 

Административне 

службе уколико за 

рјешавање нису 

надлежни републички 

органи. 

 

Начелник општине закључком: 

- заузима ставове и 

изражава мишљење о 

одређеним питањима; 

- даје сагласност на 

статуте и друга општа 

акта предузећа и 

установа чији је 

оснивач Општина; 

- поступа у другим 

случајевима за које 

законом или другим 

прописом није 

утврђено да доноси 

акт друге врста. 

 

Члан 24. 

 

 У вршењу послова из своје 

надлежности Административна служба 

доноси рјешења и закључке. 
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 Рјешењем се, на основу одлучних 

чињеница утврђених у поступку, 

одлучује о управној ствари, у складу са 

законом и другим прописима. 

 Закључком се одлучује о 

питањима која се тичу управног 

поступка, као и о оним питањима која 

се као споредна појаве у вези са 

спровођењем поступка, а која се не 

рјешавају рјешењем. 

 

V  -  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ  И 

ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У  

ОПШТИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

 

Члан 25. 

 

 Запослени у Административној 

служби своја права остварују, а обавезе 

и одговорности извршавају у складу са 

законом. 

 

Члан 26. 

 

 Запослени за свој рад одговарају 

материјално и дисциплински. 

 Услови и поступак за утврђивање 

материјалне и дсциплинске 

одговорности утврђени су Правилником 

о дисциплинској и материјалној 

одговорности службеника јединице 

локалне управе. 

 

 

VI  -  ФИНАНСИРАЊЕ И 

СРЕДСТВА ОПШТИНСКЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 27. 

 

 Обезбјеђивање средстава за 

плате и утврђивање висине плата 

запослених у општинској 

Административној служби врши се на 

основу закона и колективног уговора. 

 

 

 

 

Члан 28. 

 

 У Административној служби 

обезбјеђују се средства за материјалне 

трошкове и средства за посебне намјене, 

а распоређују се у складу са законом. 

 

Члан 29. 

 

 Средства опреме чине инвентар и 

новчана средства намјењена за набавку 

опреме. 

 

Члан 30. 

 

 За законито коришћење 

средстава за зараде запослених, 

материјалне трошкове, посебне накнаде, 

набавку и одржавање опреме одговоран 

је Начелник општине. 

 Налоге и друге акте за исплату и 

коришћење средстава из става 1. овог 

члана потписује Начелник општине и / 

или лице које он овласти. 

 

 

VII  -   ПРИМЈЕЊИВАЊЕ 

ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ 

САМОУПРАВИ, ЗАКОНА О РАДУ, 

И ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА 

 

Члан 31. 

 

 За све што није регулисао овом 

Одлуком, примјењиваће  се Закон о 

локалној самоуправи, Закон о раду и 

одредбе других законских прописа. 

 

VIII  -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје  да важи Одлука  о оснивању и 

организацији Општинске  управе  

општине Рогатица,  број: 01/2- 022-9/00 

од 12.09.2000. године и од 26.01.2004. 

године. 
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Члан 33. 

 

 Начелник општине сачиниће 

Правилник о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста у 

Општинској административној служби 

у року од  60 дана  од дана ступања  на 

снагу ове одлуке. 

 

Члан 34. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана  од дана објављивања на огласној 

табли општине Рогатица, а накнадно ће 

се објавити у «Службеном гласнику 

општине Рогатица». 

 
Број: 01-022-24/05                             НАЧЕЛНИК 

Рогатица, 04.10.2005.год.                 ОПШТИНЕ 

                                                  Томислав Батинић, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

 

О Г Л А С 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

РОГАТИЦА на основу рјешења број: 

02/3-32-372-96 од 02.09.2005.године, 

извршио је у регистру заједница 

етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: ___________ 

упис оснивања Заједнице етажних 

власника стамбене зграде број III, улаз 

II, Рогатица, Трг ослободилаца број 9. са 

сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних 

власника стамбене зграде број III, улаз 

II, Рогатица, Трг ослободилаца број 9.  

Оснивачи:14 етажних власника зграде. 

Дјелатност: 70320-управљање зградом 

за рачун етажних власника.  

Иступа у правном промету самостално у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара 

цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. Заступа је Митровић Сретен, 

предсједник Управног одбора уз 

договор са осталим етажним 

власницима.  

 

 

Т

о

м

и

с

л

а

в

 

Б

а

т

и

н

и

ћ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___16   

 

  Број 4____               

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 


