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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година I - Број 6 

 
                 Сриједа, 21.12.2005.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 

 

На основу члана 29. став 1. 

алинеја 19. Статута општине Рогатица 

(„Службени гласник општине 

Рогатица“, број: 1/05) и члана 28. став 3. 

Пословника Скупштине општине 

Рогатица („Службени гласник општине 

Рогатица“, број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица на сједници одржаној 

дана 30.11.2005.године, д о н и ј е л а  ј е 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о оснивању Комисије за планирање 

капиталних инвестиција (ЦИП) 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком оснива се 

Комисија за планирање капиталних 

инвестиција (у даљем тексту: Комисија) 

у саставу: 

1.Томислав Батинић, Начелник 

општине-предсједник 

2.Кемо Чамџија, Предсједник 

Скупштине-замјеник 

предсједника 

3.Узеир Куртић, замјеник 

Начелника општине-секретар 

4.Миладин Иконић, представник 

општине за област привреде,  

 

 

урбанизма и    социјалних 

питања-члан 

5.Милован Сорак, представник 

општине за област финансија-

члан 

6.Слађана Рајак, представник 

општине за област финансија-

члан 

7.Симо Чаркић, представник 

мјесних заједница-члан 

8.Драгиша Марковић, 

представник невладиних 

организација-члан 

9.Цмиљка Батинић, представник 

јавних институција-члан 

10.Милован Обреновић, 

представник приватног сектора-

члан 

11.Чедомир Нинковић, приватни 

предузетник-члан 

12.Оливера Секуловић, 

представник  омладине-члан 

13.Радмила Секуловић, 

представник удружења жена-

члан 

14.Секул Марковић, представник 

сектора привреде-члан. 
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Члан 2. 

 

 Комисија се оснива с циљем да: 

 -промовише ширу заступљеност 

и ангажованост цивилног друштва, 

група у оквиру заједнице, мјесних 

заједница, невладиних организација и 

др., на развоју заједнице и у 

општинским активностима; 

 -подржава и унапређује 

механизме за учешће грађана у 

активностима заједница и општина; 

 -унифицира методе предлагања 

пројеката од стране локалне заједнице; 

 -одређује који од кандидованих 

пројеката представљају приоритете за 

додјелу средстава гранта и развојне 

програме, које осигуравају домаћи и 

међународни донатори; 

 -прати имплементацију 

одобрених пројеката; 

 -изради план капиталних 

инвестиција за период 2005.-

2010.година на основама Стратешког 

плана развоја општине Рогатица за 

период 2004.-2010.година; 

 -врши контролу и праћење 

примјене Стратешког плана развоја 

општине Рогатица; 

 -учествује са приједлозима 

приликом израде Програма рада 

Начелника општине а који се односе на 

План капиталних инвестиција за период 

2005.-2010.година и Стратешки план 

развоја општине Рогатица за период 

2004.-2010.година; 

-одрађује и друге послове везане 

за планирање и реализацију капиталних 

инвестиција општине. 

 

Члан 3. 

 

Комисија се оснива на период 

трајања мандата Скупштине општине 

Рогатица. 

Члан 4. 

 

Начин рада и доношења одлука, 

регулише се Пословником о раду 

Комисије. 

 

Комисија ће се у свом раду 

придржавати Одлуке о критеријима за 

оцјену пројеката, броју бодова, табели 

бодовања са коефицијентима и Обрасца 

приједлога пројеката за развој заједнице 

број: 01/2-022-12/05 од 

12.05.2005.године и користити Анкету 

као метод испитивања мишљења 

грађана о капиталним инвестицијама. 

Образац Анкете и послове 

анкетирања регулисаће Комисија својом 

одлуком. 

 

Члан 5. 

 

Комисија је за свој рад одговорна 

Скупштини општине. 

Комисија ће Скупштини 

општине подносити шестомјесечно 

Извјештај о раду. 

 

Члан 6. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, 

престају да важе: 

 -Одлука о оснивању 

Комисије за планирање капиталних 

инвестиција (ЦИП), број: 01/2-022-17/05 

од 25.05.2005.године, објављена у 

„Службеним новинама Града Источно 

Сарајево“, број: 6/05. 

 -Одлука о оснивању 

Комисије за контролу и праћење 

примјене Стратешког плана развоја 

општине Рогатица за период 2004.-

2010.година, број: 01/2-022-6/05 од 

31.01.2005.године, објављена у 

„Службеним новинама Града Источно 

Сарајево“, број:1/05. 

 -Одлука о Анкети као 

методу испитивања грађана о 

приоритетним проблемима на нивоу 

Мјесне заједнице и критеријумима за 

њихов одабир, број: 01-04-9/03 од 

18.09.2003.године, објављена у 

„Службеним новинама Града Српско 

Сарајево“, број: 5/03. 
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Члан 7. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Рогатица“. 
 

Број:01/2-022-31/05                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.11.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

 

На основу члана 121. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 104/04 и 42/05) и члана 

29. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник Општине 

Рогатица», број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица на сједници одржаној 

дана 30.11.2005. године,  д  о  н  о  с  и 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о утврђивању листе стручњака са које 
ће се именовати чланови комисија за 

пријем службеника у општинску 

административну службу Рогатица. 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђује се листа 

стручњака са које ће се именовати 

чланови комисија за пријем службеника 

у општинску административну службу 

Рогатица. 

Члан 2. 

 

 Листу  стручњака из члана 1. 

сачињавају: 

1. Анђелка Ђерић,  

 2. Добрила Јовичић, 

 3. Зорана Чаркић, 

 4. Милован Караџић,  

 5.Свјетлана Бјељанић,  

 6.Јадранка Гојковић,  

 7. др. Слободан Планинчић, 

 8.  Рамић Незим,  

 9.  Куртић Узеир, 

 10.Чамџија Кемо, 

 11. Кадрић Ремзија,  

 12. Бахтановић Изет. 

   

Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

 

Број: 01/2-022-34/05                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.11.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            
 

 

На основу члана 17. став 4. 

Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе («Службени 

гласник Републике Српске», број: 96/05) 

и члана  29. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број: 01/05), Скупштина 

oпштине Рогатица, на сједници 

одржаној 30.11.2005. године,                   

д   о  н   о  с  и   

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини плате функционера у органима 
општине Рогатица. 

 

Члан 1. 

 

Овом одлукoм утврђује се висина 

плате функционера у органима општине 

Рогатица, и то: 

 

    1.Начелнику општине, 

    2.Замјенику начелника општине и 

    3.Предсједнику Скупштине општине. 

 

Члан  2. 

 

 1.Плата начелникa општине 

износи  три и по просјечне плате 

запослених у општинској 

административној служби Рогатица за 

протеклу годину,  увећана за  40 %. 

 2.Плата замјеника начелника 

општине износи  три и по  просјечне 
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плате запослених у општинској 

администартивној служби Рогатица за 

протеклу годину, увећана за  10 %. 

3.Плата предсједника Скупштине 

општине износи  три и по просјечне 

плате запослених у општинској 

административној служби  Рогатица за 

протеклу годину, увећана за 20  %. 

 

Члан 3. 

 

 Потпредсједнику Скупштине 

општине, који повјерену дужност 

обавља волонтерски припада  накнада у 

висини  50 %  просјечне плате 

запослених у општинској 

административној служби Рогатица за 

протеклу годину.   

 

Члан 4. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да  важи Одлука о основици и 

коефицијентима за обрачун плата 

функционера  у органима општине 

Рогатица («Службени  гласник  Града 

Источно Сарајево», број: 2/05). 

 

Члан 5. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица», а примјењиваће се од 

01.01.2006. године. 

 
Број: 01/2-022-33/05                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.11.2005.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 

XII сједници одржаној дана 30.11.2005. 

године, поводом разматрања   

Извјештаја о извршењу  Буџета 

општине Рогатице за период 01.01. – 

30.09.2005. године, д   о  н  о  с  и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

 о прихватању Извјештаја о 

извршењу  Буџета општине Рогатице за 

период 01.01. – 30.09.2005. године 

 

I 

 

 Прихвата се  Извјештај о 

извршењу  Буџета општине Рогатице за 

период 01.01. – 30.09.2005. године, са 

сљедећим елементима: 

-укупно остварена буџетска 

средства  ......................  2.397.856,00 КМ 

-укупно остварени буџетски 

издаци ............................2.407.252,00 КМ 

-вишак расхода над приходима                 

.........................................     9.396,00  КМ. 

 

           II 

 

 Извјештај  из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

 

III 

 

 Закључак ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања у 

»Службеном гласнику општине 

Рогатица«.  
 

Број: 01/2-013-19/05                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.11.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            
 

 

На основу члана 5. став 2. Закона 

о буџетском систему  Републике 

Српске («Службени гласник 

Републике Српске», број: 96/03,14/04 и 

67/05) и члана 29. став 1. алинеја 3. 

Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица",број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници од 

30.11. 2.005. године, д о н о с и                                                                 

    

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Ребаланса буџета  општине 

Рогатица за 2005.годину 
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Члан  1. 

                  

  Ребаланс буџета општине 

Рогатица за 2005. годину састоји се од : 

-Буџетских средстава у износу од                

3.500.000  КМ                                                

-Буџетских издатака   у износу од                

3.412.500  КМ   

/Буџетске резерве      у износу од                     

87.500  КМ    

Члан  2. 
 

  Буџетска средства по изворима и 

врстама и Буџетски издаци на основне 

намјене и области утврдјени су у 

Економској класификацији буџетских 

средстава и буџетских издатака, те 

Организационој и  Функционалној 

класификацији Буџетских издатака 

Ребаланса буџета општине Рогатица за 

2005. годину и чине саставни дио ове 

одлуке.  

 

    Члан  3.    

        

  За закониту употребу буџетских 

средстава и распоред истих на планиране 

основне намјене одговорни су Начелник 

општине и Одјељење за финансије.                                                                                     Члан  4.  

 

Члан 4. 

 

 На крају године Начелник 

општине, по приједлогу Одјељења за 

финансије, дужан је поднијети 

Скупштини општине Извјештај о 

извршењу Буџетских средстава и 

Буџетских издатака предвиђених 

Ребалансом буџета као и Завршни рачун 

Буџета општине.     

                                                                                                                                                                                                   

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица».              Број:                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01/2-022-32/05                 ПРЕДСЈЕДНИК       Број:                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.11.2005.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 

XII сједници одржаној дана 30.11.2005. 

године, поводом разматрања   

Информације о обављеној жетви стрних 

житарица и убирању рода кромпира, као 

и припремама за јесењу сјетву на 

подручју општине Рогатица,                   

д   о  н  о  с  и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

о прихватању Информације о обављеној 

жетви стрних житарица 

и убирању рода кромпира, као и 

припремама за јесењу сјетву 

на подручју општине Рогатица 

 

I 

 

Прихвата  се Информација о 

обављеној жетви стрних житарица и 

убирању рода кромпира, као и  

припремама за јесењу сјетву на 

подручју општине Рогатица, у 

достављеном тексту. 

 

II 

 

 Информација  из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

 

III 

 

 Закључак ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања у 

»Службеном гласнику општине 

Рогатица«.  
Број: 01/2-013-19/05                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.11.2005.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 

XII сједници одржаној дана 30.11.2005. 
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године, поводом разматрања   

Информације о материјалним и 

здравственим  проблемима пензионера 

на подручју општине Рогатица,              

д   о  н  о  с  и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

 

I 
             

Информација о материјалним и 

здравственим  проблемима пензионера 

на подручју општине Рогатица, прима 

се к знању. 

II 

 

 Органи општине Рогатица ће 

наставити  изналазити рјешења за 

превазилажење тешког стања 

пензионера општине Рогатица и  

уврстити Удружење пензионера у Буџет 

општине Рогатица за 2006. годину. 

   

III 

 

Скупштина и Начелник општине 

ће од ресорног министарства, Владе и 

Народне Скупштине Републике Српске 

затражити хитно законско рјешење 

проблема остваривања здравствене 

заштите, свих грађана општине 

Рогатица, у Општој болници у Фочи, а 

самим тим и пензионера општине 

Рогатица. 

IV 

 

Информација из тачке I чини 

саставни дио овог закључка. 

 

                     V 

 

Закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Рогатица“. 

 
Број: 01/2-013-19/05                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.11.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                            
 

 

На основу члана 26. став 2. 

Закона о буџетском систему  

Републике Српске («Службени 

гласник Републике Српске», број: 

96/03,14/04 и 67/05) и члана 29. став 1. 

алинеја 3. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица",број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници од 

12.12. 2.005. године, д о н о с и                                                                 

     

           

               О  Д  Л  У  К  У   

о усвајању  Буџета општине  Рогатица 

за 2006.годину 

 

Члан  1. 

                  

  Буџет општине Рогатица за 2006. 

годину састоји се од :    

- Буџетских средстава у износу од                

3.500.000  КМ                                                

- Буџетских издатака   у износу од                

3.412.500  КМ   

- Буџетске резерве      у износу од                     

87.500  КМ     

                                                                

Члан  2. 

 

  Буџетска средства по изворима и 

врстама и Буџетски издаци на основне 

намјене и области утврдјени су у 

Економској класификацији буџетских 

средстава и буџетских издатака, те 

Организационој и  Функционалној 

класификацији буџетских издатака 

буџета општине Рогатица за 2006. годину 

и чине саставни дио ове одлуке.  

 

Члан  3. 

 

  За закониту употребу буџетских 

средстава и распоред истих на планиране 

основне намјене одговорни су Начелник 

општине и Одјељење за финансије. 

                                                                                     Члан  4.  
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Члан 4. 

 

 На крају године Начелник 

општине, по приједлогу Одјељења за 

финансије, дужан је поднијети 

Скупштини општине Извјештај о 

извршењу буџетских средстава и 

буџетских издатака предвиђених 

буџетом као и завршни рачун буџета 

општине.  

 

           Члан 5.  

                                                                                                                                                                                                                  
 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица».              Број:                                           ПРЕДСЈЕДНИК       Број:                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

 

Број: 01/2-022-35/05                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 12.12.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                          

    

 

На основу члана 29. став 1. 

алинеја 8. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине Рогатица», 

број:01/05), Скупштина општине 

Рогатица на сједници одржаној 

12.12.2005. године,  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању Пројекта јачања 

здравственог сектора и учешћу у 

финансирању грађевинских радова 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Пројекат јачања 

здравственог сектора ширењем модела 

породичне медицине (HSEP-WB IDA 

40470 BOS) и његова реализација на 

подручју општине Рогатица. 

 

Члан 2. 

 

У склопу реализације Пројекта 

општина Рогатица ће учествовати у 

кофинансирању најмање 30% планиране 

вриједности градјевинских радова 

везаних за реконструкцију амбуланти 

породичне медицине при Дому здравља 

«Рогатица» у Рогатици. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број: 01/2-022-36/05                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 12.12.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

 

 На основу члана 4. Одлуке о 

плану мреже здравствених установа 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број:2/01) и члана 29. став 1. 

алинеја 8. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:01/05), Скупштина 

општине на сједници одржаној 

12.12.2005. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о распореду амбуланти породичне 

медицине 

на подручју општине Рогатица 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком се утврђује број и 

распоред амбуланти породичне 

медицине у оквиру Дома здравља 

«Рогатица» у Рогатици. 

 

Члан 2. 

 

 Дом здравља «Рогатица» у 

Рогатици организоваће девет амбуланти 

породичне медицине на подручју 

општине Рогатица. 

 

Члан 3. 

 

 Распоред амбуланти породичне 

медицине на подручју општине је: 
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 -Рогатица, објекат дома здравља, 

5 амбуланти породичне медицине, 

 -Борика, објекат амбуланте, 1 

амбуланта породичне медицине,  

 -Жепа, објекат амбуланте, 1 

амбуланта породичне медицине. 

 -Стјенице, 1 амбуланта 

породичне медицине и 

 -Козићи, 1 амбуланта породичне 

медицине. 

 

Члан 4. 

 

 У организованим и опремљеним 

амбулантама породичне медицине 

радиће један или више тимова 

породичне медицине у складу са 

прописаним критеријумима. 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

 

 

Број: 01/2-022-37/05                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 12.12.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

                          

                                                                                 

На основу  члана 36. став 3. Закона о 

локалној самоуправи  ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 101/04 

и 42/05),  члана 18. Пословника 

Скупштине општине Рогатица 

(»Службени гласник општине Рогатица«, 

број: 1/05) и члана 29. Статута  општине 

Рогатица (»Службени гласник општине 

Рогатица«, број: 1/05),  Скупштина 

општине Рогатица на сједници одржаној  

12.12.2005. године,  д  о  н  о  с  и 

 

    О  Д  Л  У  К  У 

о висини накнаде  одборницима и 

члановима сталних радних тијела 

Скупштине општине Рогатица. 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком  утврђује се 

висина накнаде по основу вршења 

повјерених дужности одборницима и  

члановима сталних радних тијела 

Скупштине општине Рогатица. 

  

Члан 2. 

 

 Накнада из члана 1. ове  одлуке 

за одборнике износи мјесечно 300,00 

КМ. 

Члановима  сталних   радних 

тијела,  који нису одборници,  по 

одржаној сједници радног тијела 

накнада износи  50,00 КМ. 

 Члановима сталних радних 

тијела који су уједно и одборници, 

уколико у току мјесеца имају више од 

једне  сједнице радног тијела, поред 

накнаде из става 1., припада и накнада  

у износу од  50,00 КМ. 

 

Члан 3. 

 

 Евиденцију о присутности 

сједницама Скупштине и  сталних 

радних тијела води секретар Скупштине 

општине и доставља Одјељењу за 

финансије. 

Члан 4. 

 

 Ступањем  на снагу ове Одлуке  

престаје да важи Одлука о висини 

накнаде  одборницима и члановима 

сталних радних тијела број: 01/2-022-

4/05 од 28.02.2005. године  (»Службене 

новине Града Источно Сарајево«, број: 

2/05). 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику  општине 

Рогатица«, а примјењиваће се од 

01.01.2006. године. 
Број: 01/2-022-38/05  ПРЕДСЈЕДНИК       Број:                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 12.12.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
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На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица («Службени 

гласник општине Рогатица», број: 1/05),  

Скупштина општине Рогатица на XIII 

сједници одржаној дана 12.12.2005. 

године, поводом разматрања Извјештаја 

о раду Комисије за одабир корисника 

помоћи реконструкције  ,  д о н и ј е л а  

ј е 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

 

I 

 

 Прихвата се Извјештај о раду 

Комисије за одабир корисника помоћи 

реконструкције , у достављеном тексту.  

 

II 

   

 Извјештај 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: 01/2-013-22/05                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 12.12.2005.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     

         

На основу члана 118., 119. став 1. 

и 120. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број:101/04 и 42/05), члана 7. 

Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број:41/03) и члана 39. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица», број:1/05), 

Начелник општине Рогатица, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса и 

утврђивању критеријума за избор и 

именовање секретара Скупштине 

општине Рогатица 

 

Члан 1. 

 

 Доноси се Одлука о расписивању 

јавног конкурса и утврдјивању услова и 

критеријума за избор и именовање 

секретара Скупштине општине 

Рогатица. 

 Под критеријимума за избор и 

именовање секретара из претходног 

става овог члана, сматрају се степен 

образовања, стручно знање, радно 

искуство као и други услови и 

стандарди утврдјени Законом о локалној 

самоуправи и Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске. 

 

Члан 2. 

 

Секретар Скупштине општине у 

сарадњи са предсједником Скупштине и 

Начелником општине обавља стручне, 

организационе и друге послове за 

потребе Скупштине општине, остварује 

сарадњу са начелницима одјељења 

везано за припреме материјала за 

сједнице Скупштине, обавља и друге 

послове у складу са Статутом и 

Пословником Скупштине општине. 

 

Члан 3. 

 

 Секретар Скупштине општине 

именује се на вријеме трајања мандата 

Скупштине. 

 

Члан 4. 

 

Радно-правни статус, плата и 

друга примања секретара по основу 
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рада утврдјује се законом, колектиним 

уговором и општим актом. 

 Секретар Скупштине општине 

има статус службеника општинске 

административне службе. 

 

Члан 5. 

 

За избор и именовање секретара 

Скупштине општине Рогатица, 

кандидати морају испуњавати следеће 

опште услове: 

 1.да је држављанин Републике 

Српске односно БиХ, 

 2.да је старији од 18 година, 

 3.да има општу здравствену 

способност, 

 4.да није отпуштен из државне 

службе на било којем нивоу БиХ (било 

на нивоу државе или ентитета) као 

резултат дисциплинске мјере, у периоду 

од три године прије дана објављивања 

упражњене позиције, 

 5.да није осудјиван за кривично 

дјело на безусловну казну затвора од 

најмање 6 мјесеци за кажњиво дјело 

које га чини неподобним за обављање 

послова у административној служби, 

 6.да се против њега не води 

кривични поступак, 

 7.да се на њега не односи члан 

ИX тачка 1. Устава БиХ. 

 

Члан 6. 

 

Посебни услови и критерији за 

кандидате су: 

 1.да има високу стручну спрему 

– дипломирани правник, 

 2.најмање 2 године радног 

искуства у струци, 

 3.положен стручни испит за рад у 

административној служби или положен 

правосудни испит. 

 

Члан 7. 

 

Кандидати не могу обављати 

дужност активности или бити на 

положају који доводи до сукоба 

интереса, како је прописано одредбама 

Закона о сукобу интереса у 

институцијама власти БиХ («Службени 

гласник Републике Српске», број:34/02). 

 

Члан 8. 

 

 Уз пријаву на конкурс кандидати 

су дужни приложити доказе о 

испуњавању општих и посебних услова: 

 1.увјерење о држављанству, 

 2.родни лист, 

 3.доказ о општој здравственој 

способности, 

 4.за доказ из тачке 4. и 7. општих 

услова, кандидати достављају овјерену 

писмену изјаву, као и изјаву о 

непостојању сукоба интереса, 

 5.увјерење да није осудјиван 

(Комисија ће прибавити службеним 

путем), 

 6.увјерење да се не води 

кривични поступак, 

 7.диплому о завршеном 

факултету, 

 8.увјерење о радном искуству, 

 9.увјерење о положеном 

стручном испиту за рад у 

административној служби или о 

положеном правосудном испиту. 

 

Члан 9. 

 

 Сви кандидати који испуњавају 

услове из ове Одлуке биће позвани на 

разговор. 

 

Члан 10. 

 

 Рок за подношење пријава је 30 

дана од дана објављивања конкурса. 

 Неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће се узимати у разматрање. 

Пријаве се могу доставити лично 

или путем поште, на адресу: Општина 

Рогатица, улица Српске слобе број 93. 

са назнаком «Комисији за спроводјење 

поступка пријема секретара Скупштине 

и начелника одјељења у 
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административну службу општине 

Рогатица». 

 

Члан 11. 

 

 Јавни конкурс објавиће се у 

«Службеном гласнику Републике 

Српске», дневном листу «Глас Српске» 

и огласној табли Општине Рогатица. 

 Ако конкурс не буде објављен 

истовремено, рок за подношење пријава 

рачунаће се од дана последњег 

објављивања. 

 

Члан 12. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
Број: 01-022-28/05                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,10.11.2005.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________

   

  

 

На  основу члана 35., 118., 119. 

став 1. и 120. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске», број: 101/04. и 

42/05), члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другимименовањима 

Републике Српске («Службени гласник 

Републике Српске», број: 41/03) и члана 

19. Одлуке о оснивању општинске 

административне службе Општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/05), Начелник 

општине Рогатица, д о н о с и 

 

 

               О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса и 

утврђивању критеријума за избор и 

именовање начелника 

одјељења општинске административне 

службе Општине Рогатица 

 

 

 

Члан 1. 

 

Доноси се Одлука о расписивању 

јавног конкурса и утврдјивању 

критеријума за избор и именовање 

начелника одјељења општинске 

административне службе Општине 

Рогатица, и то: 

  

1. начелника Одјељења за 

општу управу, 

2. начелника Одјељења за 

привреду и друштвене 

дјелатности, 

3. начелника Одјељења за 

просторно уредјење и 

стамбено-комуналне послове, 

4. начелника Одјељења за 

финансије. 

  

Под критеријумима за избор и 

именовање начелника из претходног 

става овог члана сматрају се степен 

образовања, стручно знање, радно 

искуство, као и други услови и 

стандарди утврдјени Законом о локалној 

самоуправи и Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске. 

 

Члан 2. 

 

Начелник одјељења руководи 

одјељењем и одговара за његов рад, те 

обавља и друге послове утврдјене 

Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста у Општинској административној 

служби Рогатица. 

 

Члан 3. 

 

Начелници одјељења општинске 

административне службе именују се на 

вријеме трајања мандата Скупштине. 

 

Члан 4. 

 

Радно-правни статус, плата и 

друга примања начелника одјељења по 
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основу рада утврдјују  се законом, 

колективним уговором и општим актом. 

Начелници одјељења имају 

статус службеника општинске 

административне службе. 

 

Члан 5. 

 

За избор и именовање начелника 

одјељења општинске административне 

службе, кандидати морају испуњавати 

следеће опште услове: 

 

1. да је држављанин Републике 

Српске односно БиХ, 

2. да је старији од 18 година, 

3. да има општу здравствену 

способност, 

4. да није отпиштен из државне 

службе на било којем нивоу 

БиХ (било на нивоу државе 

или ентитета) као резултат 

дисциплинске мјере, у 

периоду од три године прије 

дана објављивања упражњене 

позиције, 

5. да није осудјиван за кривично 

дјело на безусловну казну 

затвора од најмање 6 мјесеци 

за кривично дјело које га 

чини неподобним за 

обављање послова у 

административној служби, 

6. да се против њега не води 

кривични поступак, 

7. да се на њега не односи члан 

IX тачка 1. Устава БиХ. 

 

Члан 6. 

 

 Посебни услови и критерији за 

кандидате су: 

  

 1.да има високу стручну спрему 

(VII степен стручне спреме)  - 

природног, друштвеног,  техничког  или 

економског  смјера, 

 2. 5 година радног искуства у 

струци, 

3.  положен стручни испит за рад 

у административној служби. 

 

Члан 7. 

 

 Кандидати не могу обављати 

дужност, активности или бити на 

положају који доводи до сукоба 

интереса, како је прописано одредбама 

Закона о сукобу интереса у 

институцијама власти БиХ («Службени 

гласник Републике Српске», број: 

34/02). 

Члан 8. 

 

 Уз пријаву на конкурс кандидати 

су дужни приложити доказе о 

испуњавању општих и посебних услова: 

 

1. увјерење о држављанству, 

2. родни лист, 

3. доказ о општој здравственој 

способности, 

4. за доказ из тачке 4. и 7. 

општих услова, кандидати 

достављају овјерену писмену 

изјаву, као и изјаву о 

непостојању сукоба интереса, 

5. увјерење да није осудјиван 

(Комисија ће прибавити 

службеним путем), 

6. увјерење да се не води 

кривични поступак, 

7.  

8. диплому о завршеном 

факултету, 

9. увјерење о радном искуству, 

10. увјерење о положеном 

стручном испиту за рад у 

административној служби. 

 

Члан 9. 

 

 Сви кандидати који испуњавају 

услове из ове Одлуке биће позвани на 

разговор. 
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Члан 10. 

 

 Рок за подношење пријава је 30 

дана од дана објављивања конкурса. 

 Неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће се узимати у разматрање. 

 Пријаве се могу доставити лично 

или путем поште, на адресу: Општина 

Рогатица, улица Српске слоге број 93. 

са назнаком «Комисији за спроводјење 

поступка пријема секретара Скупштине 

и начелника одјељења у 

административну службу општине 

Рогатица». 

 

Члан 11. 

 

 Јавни конкурс објавиће се у 

«Службеном гласнику Републике 

Српске», дневном листу «Глас Српске» 

и огласној табли Општине Рогатица. 

 Ако конкурс не буде објављен 

истовремено, рок за подношење пријаве 

рачунаће се од дана последњег 

објављивања. 

 

Члан 12. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број: 01-022-29/05                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,10.11.2005.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

О  Г  Л  А  С 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

Заједница етажних власника за 

управљање зградом Рогатица, 

Преображенска Улаз „Ц“, на основу 

рјешења број: 02/3-32-372-137/05 од 

19.12.2005.године, извршио је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-29 упис оснивања Заjеднице 

етажних власника за управљање 

зградом Рогатица, Преображенска Улаз 

„Ц“ са сљедећим подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних 

власника за управљање зградом, 

Рогатица, Преображенска Улаз „Ц“.  

Оснивачи: 17 оснивача 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 Жижовић Витомир, 

предсједник Управног одбора уз 

договор са етажним власницима. 
 

Број: 02/3-32-372-137/05 

Рогатица,19.12.2005.године 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


