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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година II - Број 1 

 
                 Сриједа, 18.01.2006.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 

 

 

На основу члана 34. Статута 

општине Рогатица и члана 47. до 50. 

Пословника Скупштине општине  

Рогатица,  Скупштина  општине  

Рогатица  на  сједници  одржаној  

30.12.2005.  године,  д о н о с и 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

рада Скупштине општине Рогатица 

за 2006.годину 

 

  

 I   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 1.Извјештај о раду Начелника 

општине Рогатица и општинске 

административне службе. 

 Рок: март 2006. године. 

 2.Одлука о формирању 

Организационог одбора за одржавање 

44. МОСИ «Рогатица 2007». 

 Рок: фебруар 2006.године. 

 3.Програм рада Начелника 

општине за 2007.годину. 

 Рок: децембар 2006.године. 

  

  

 

 

 

 

Обрађивач: Начелник општине 

Рогатица. 

 Предлагач:   Начелник општине 

Рогатица. 

 

 II  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 1.Разматрање Нацрта етичког 

кодекса за изабране званичнике. 

 Рок: јануар 2006. године. 

 Обрађивач: Комисија за израду 

Нацрта етичког кодекса. 

 Предлагач:   Комисија за израду 

Нацрта етичког кодекса. 

 

 2.Разматрање и усвајање 

Приједлога етичког кодекса изабраних 

званичника. 

 Рок: фебруар 2006.године. 

 Обрађивач: Радна група за 

праћење јавне расправе по Нацрту и 

секретар Скупштине општине. 

 Предлагач: Пресједник 

Скупштине општине. 

 

 3.Одлука о измјенама и допунама 

Пословника о раду Скупштине 

општине. 

 Рок: јануар 2006.године. 
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 Обрађивач: Секретар Скупштине 

општине и Комисија за прописе. 

 Предлагач:   Предсједник 

Скупштине општине. 

 

4.Одлука о формирању радних 

тијела Скупштине општине. 

 Рок: јануар 2006.године. 

Обрађивач: Комисија за избор и 

именовање. 

 Предлагач:   Комисија за избор и 

именовање. 

  

5.Програм едукације за 

одборнике. 

 Рок: фебруар 2006.године. 

 Обрађивач. Секретар Скупштине. 

 Предлагач:   Предсједник 

Скупштине. 

 

 6.Програм рада Скупштине 

општине Рогатица за 2007.годину. 

 Рок: децембар 2006.године. 

 Обрађивач: Секретар Скупштине 

општине 

 Предлагач:   Предсједник 

Скупштине општине. 

 

III  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ 

 

 1.Информација о стању управног 

рјешавања у административној служби 

општине за период од 01.01. до 

31.12.2005.године. 

 Рок: фебруар 2006. године. 

 2.Информација о спровођењу 

закона и других прописа из области 

заштите бораца, инвалида рата и 

породица погинулих бораца. 

 Рок: март 2006.године. 

 3.Информација о функционисању 

мјесних заједница на подручју општине 

Рогатица. 

 Рок: април 2006.године. 

 Обрађивач: Одјељење за општу 

управу. 

 Предлагач:   Начелник општине 

Рогатица. 

 

IV  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 1.Извјештај о раду из области 

тржишне инспекције у 2005.години. 

 Рок: фебруар 2006.године. 

 2.Извјештај о раду из области 

санитарне инспекције у 2005.години. 

 Рок: фебруар 2006.године. 

 3.Извјештај о раду у области 

пољопривредне и водопривредне 

инспекције у 2005.години. 

 Рок: фебруар 2006.године. 

 4.Информација о пословању 

привреде на подручју општине Рогатица 

у 2005.години. 

 Рок: април 2006.године. 

 5.План омладинске политике 

општине Рогатица. 

 Рок: мај 2006.године. 

 6.Информација о обављеној 

прољетној сјетви  на подручју општине 

Рогатица у 2006.години. 

 Рок: јун 2006.године. 

 7.Информација о стању у области 

занатско-предузетничке дјелатности на 

подручју општине Рогатица. 

 Рок: јун 2006.године. 

 8.Информација о стању у области 

образовања, културе и физичке културе 

на подручју општине Рогатица. 

 Рок: септембар 2006.године. 

9.Информација о обављеној 

жетви стрних житарица и убирању рода 

кромпира и припремама за јесењу сјетву 

на подручју општине Рогатица у 

2006.години. 

 Рок: октобар 2006.године. 

 Обрађивач: Одјељење за 

привреду и друштвене дјелатности. 

 Предлагач:    Начелник општине 

Рогатица. 

 

V  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕђЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 1.Информација о реализацији 

процеса приватизације државних 
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станова, са стањем на дан 

31.12.2005.године. 

 Рок: јануар 2006.године. 

 2.Информација о реализацији 

процеса регистрације заједница етажних 

власника, са стањем на дан 

31.12.2005.године. 

 Рок: јануар 2006.године. 

 3.Извјештај о раду урбанистичко-

грађевинског инспектора општине 

Рогатица за 2005.годину. 

 Рок: фебруар 2006.године. 

 4.Извјештај о раду општинског 

инспектора јавних путева општине 

Рогатица за 2005.годину. 

 Рок: фебруар 2006.године. 

 5.Одлука о висини просјечне 

коначне грађевинске цијене м
2
 корисне 

стамбене површине на подручју 

општине Рогатица. 

 Рок: март 2005.године. 

 6.Oдлука о висини базне цијене 

трошкова уређења градског – 

грађевинског земљишта на подручју 

општине Рогатица. 

 Рок: март 2006.године. 

 7.Извјештај комуналне полиције 

за 2005.годину. 

 Рок: март 2006.године. 

 8.Информација о реализацији 

израде Просторно-планске 

документације. 

 Рок: април 2006.године. 

 9.Одлука о статусу бесправно 

изграђених и започетих грађевина на 

подручју општине Рогатица. 

 Рок: мај 2006.године. 

 10.Одлука о кућном реду у 

стамбеним зградама. 

 Рок: јун 2006.године. 

 11.Одлука о усвајању Нацрта 

просторног плана општине Рогатица до 

2015. године у оквиру Јединственог 

просторног плана удружених општина 

Града Источно Сарајево и општине 

Рогатица. 

 Рок: јули 2006.године. 

12.Одлука о усвајању Приједлога 

просторног плана општине Рогатица до 

2015.године у оквиру Јединственог 

просторног плана удружених општина 

Града Источно Сарајево и општине 

Рогатица. 

 Рок: октобар 2006.године. 

Обрађивач: Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 

 Предлагач:   Начелник општине 

Рогатица. 

 

VI  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

1.Одлука о усвајању годишњег 

обрачуна Буџета за 2005.годину. 

 Рок: 31. март 2006.године. 

 2.Извјештај о извршењу Буџета 

за период 01.01. – 31.03.2006.године. 

  Рок: 30 април 2006.године. 

 3.Извјештај о извршењу Буџета 

за период 01.01. – 30.06.2006.године. 

 Рок: 31. август 2006.године. 

4.Извјештај о извршењу Буџета 

за период 01.01. – 30.09.2006.године. 

 Рок:31. 0ктобар 2006.године. 

 5.Одлука о усвајању Буџета 

општине Рогатица за 2007.годину. 

 Рок: 15. децембар 2006.године. 

 Обрађивач: Одјељење за 

финансије. 

 Предлагач:   Начелник општине 

Рогатица. 

 

VII  ПРОГРАМИ 

 

 1.Програм услуга из области 

индивидуалне заједничке комуналне 

потрошње ОДКП «Комрад» Рогатица за 

2007.годину. 

 Рок: децембар 2006.године. 

 Обрађивач: ОДКП «Комрад» 

Рогатица. 

  

VIII  ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 1.Информација Полицијске 

станице Рогатица. 

 Рок: март 2006.године. 

 Обрађивач: Полицијска станица 

Рогатица. 
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 2.Информација Суда за 

прекршаје Рогатица. 

 Рок: март 2006.године. 

 Обрађивач: Суд за прекршаје 

Рогатица. 

 3.Информација о организовању и 

проблематици младих на подручју 

општине Рогатица. 

 Рок: март – април 2006.године. 

 Обрађивач: Омладински савјет 

Рогатица. 

 4.Информација Подручне 

јединице за геодетске послове и 

катастар некретнина. 

 Рок: март – април 2006. године. 

 Обрађивач: РУГИПП Подручна 

јединица Рогатица. 

5.Информација Основне школе 

Рогатица. 

 Рок: март – април 2006.године. 

Обрађивач: Основна школа 

Рогатица. 

6.Информација Средње школе 

Рогатица. 

 Рок: март – април 2006.године. 

 Обрађивач: Средња школа 

Рогатица. 

7.Информација Ауто-мото 

друштва Рогатица. 

 Рок:април 2006.године. 

 Обрађивач: Ауто-мото друштво 

Рогатица. 

 8.Информација Ветеринарске 

станице Рогатица. 

 Рок: април 2006.године. 

 Обрадјивач. Ветеринарска 

станица Рогатица. 

 9.Информација о снабдјевености 

електричном енергијом на подручју 

општине Рогатица. 

 Рок: мај 2006.године. 

 

 Обрађивач: Електродистрибуција 

Пале – РЈ Рогатица. 

 10.Информација о стању 

незапослености на подручју општине 

Рогатица. 

 Рок: мај 2006.године. 

 Обрађивач: Завод за 

запошљавање РС – Подручна јединица 

Рогатица. 

 11.Информација о стању у 

области социјалне и дјечије заштите. 

 Рок: мај 2006.године. 

 Обрађивач. Центар за социјални 

рад Рогатица. 

 12.Информација о избјеглицама и 

расељеним лицима. 

 Рок: мај – јун 2006.године. 

 Обрађивач. Одсјек за избјегла и 

расељена лица Вишеград- канцеларија 

Рогатица. 

 13.Информација о материјалном 

положају пензионера. 

 Рок: април – мај 2006.године. 

 Oбрађивач: Удружење 

пензионера. 

  

IX ИЗВЈЕШТАЈИ О РАДУ

  

 1.Комисије за планирање 

капиталних инвестиција. 

 Рок: јуни и децембар 

2006.године.       

Обрађивач: Комисија. 

2.Извјештај о раду Комисије за 

одабир корисника помоћи 

реконструкције. 

 Рок: мјесечно. 

 Обрађивач: Комисија. 

 

X  ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 

2005. ГОДИНУ УСТАНОВА И 

ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ОПШТИНА РОГАТИЦА 

 

 1.Извјештај о раду Дома здравља 

«Рогатица» из Рогатице; 

 2.Извјештај Дјечијег обданишта 

из Рогатице; 

 3.Извјештај Центра за социјални 

рад Рогатица; 

4.Извјештај Црвеног крста 

Рогатица; 

 5.Извјештај Народне библиотеке 

Рогатица; 

 6.Извјештај ЈКП «Комуналије» 

Рогатица; 
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 7.Извјештај ОДКП «Комрад» 

Рогатица; 

 8.Извјештај општинске изборне 

комисије Рогатица; 

 9.Извјештај о раду «РЕДРИН-а»; 

 10.Извјештај о раду «СЕРДА-е»; 

Рок: април – мај 2006.године. 

 Обрађивач: Руководиоци 

установа и предузећа. 

  

XI  ИЗВЈЕШТАЈИ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА О УТРОШКУ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

 

Рок: април – мај 2006.године. 

 Подносилац: Буџетски 

корисници. 

 

 XII  ОСТАЛА ПИТАЊА 

 

 Поред наведених питања која ће 

бити разматрана на сједницама, 

Скупштине општине Рогатица ће 

разматрати и кадровска питања, за 

чијим се рјешавањем укаже нужна 

потреба и која евентуално буде 

потребно разматрати услед доношења 

нових законских или подзаконских 

аката, ради њихове даље примјене. 

 
Број:01/2-013-20/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________

   

 

 

На основу члана 30. став 1. 

алинеја 15, а у складу са чланом 95.  

Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 

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

29. став 1. алинеја 15. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица на сједници одржаној 

30.12.2005.године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању Уговора и анекса Уговора 

о оснивању Друштва са ограниченом 

одговорношћу Сарајевска регионална  

развојна агенција – СЕРДА 

 

Члан 1. 

 Прихвата се Уговор и анекси 

Уговора о оснивању Друштва са 

ограниченом одговорношћу Сарајевска 

регионална развојна агенција – СЕРДА. 

 

Члан 2. 

 Прихватањем Уговора и анекса 

Уговора из претходног члана општина 

Рогатица преузима права и обавезе 

суоснивача Друштва са ограниченом 

одговорношћу Сарајевска  регионална 

развојна агенција – СЕРДА. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се Начелник општине 

да потпише изјаву о прихватању свих 

права и обавеза утврдјених Уговором и 

анексима Уговора и Статутом Друштва. 

 

Члан 4. 

 Средства за почетни улог из 

члана 9. и  фонд друштва из члана 10. 

Уговора обезбиједиће се из Буџета 

општине Рогатица. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-022-44/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 4. Закона о 

јавним службама («Службени гласник 

Републике Српске», број:17/92, 11/93 и 

21/96), члана 41. став 1. Закона о 

туризму («Службени гласник Републике 

Српске», број:55/03) и члана 29. став 1. 

алинеја 25. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Скупштина 
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општине Рогатица на сједници одржаној 

30.12.2005.godine, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Туристичке организације 

општине Рогатица 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Рогатица (у 

даљем тексту: оснивач) оснива 

Туристичку организацију општине 

Рогатица (у даљем тексту: Туристичка 

организација). 

 

Члан 2. 

Сједиште Туристичке 

организације је у Рогатици, улица 

Српске слоге бб. 

 

Члан 3. 

Туристичка организација има 

својство правног лица које стиче 

уписом у судски регистар и послује у 

складу са прописима којима се уредјују 

јавне службе и Статутом Туристичке 

организације. 

 

Члан 4. 

Дјелатност Туристичке 

организације је: 

 

75.135  Регулисање и допринос 

успјешнијем пословању привреде, на 

локалном – општинском нивоу.   

 -израда програма и планова 

развоја туризма у складу са прописима о 

планирању и уредјењу простора за 

туристичка мјеста на територији 

општине, 

 -унапредјење општих услова за 

прихват и боравак туриста у 

туристичким мјестима (комунално 

одржавање, подстицање изградње 

спортско-рекреативних и других 

пратећих садржаја јавног карактера од 

интереса за туризам и др.), 

 -усмјеравање и координација 

активности носилаца туристичке понуде 

на обогаћивању и подизању нивоа 

квалитета туристичких и 

комплементарних садржаја и стварању 

атрактивног туристичког амбијента у 

туристичким мјестима општине, 

 -организовање туристичке 

информативно-пропадандне 

дјелатности, културних, спортских и 

других манифестација од интереса за 

унапредјење туризма на подручју 

општине. 

  

22.150 Остала издавачка 

дјелатност. 

-издавање фотографија, гравура и 

разгледница, реда вожњи, формулара, 

постера и репродукција умјетничких 

дјела и осталог штампаног материјала 

као што су разгледнице репродуковане 

механичким или фото-механичким 

поступком и 

-остале издавачке дјелатности. 

52.470 Трговина на мало 

књигама, новинама и писаћим 

материјалом. 

52.487    Oстала трговина на мало 

у специјализованим 

продавницама. 

-сувенирима, рукотворинама и 

религијским предметима. 

74.401      Приређивање сајмова. 

74.402 Остале услуге, рекламе и 

пропаганде. 

74.870 Остале пословне 

дјелатности. 

  

Члан 5. 

Средства за оснивање и рад 

Туристичке организације обезбједјују 

се: 

-из средстава општинског буџета 

– средства оснивача, 

 -из средстава туристичке таксе, 

-од прихода по основу прилога и 

поклона и 

 -из других извора у складу са 

законом. 

 

Члан 6. 

Органи Туристичке организације 

су:  

 -Управни одбор, 
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 -Надзорни одбор и 

 -Директор. 

 

Члан 7. 

Управни одбор је орган 

управљања Туристичком 

организацијом, чине га три члана које 

именује и разрјешава оснивач у складу 

са законом и Статутом Туристичке 

организације. 

 

Члан 8. 

Надзорни одбор врши надзор над 

законитошћу рада Туристичке 

организације, чине га три члана које 

именује и разрјешава оснивач у складу 

са законом и Статутом Туристичке 

организације. 

 

Члан 9. 

Директор руководи Туристичком 

организацијом, а његово именовање и 

разрјешење врши оснивач у складу са 

законом и Статутом Туристичке 

организације. 

 

Члан 10. 

Статутом Туристичке 

организације ближе се уредјује 

дјелокруг рада и унутрашња 

организација, услови и начин 

именовања органа управљања и 

руководјења, њихова надлежност, 

заступање и представљање и друга 

питања од значаја за Туристичку 

организацију. 

 Сагласност на Статут Туристичке 

организације даје Начелник општине. 

  

Члан 11. 

До именовања директора 

Туристичке организације послове 

директора ће обављати вршилац 

дужности директора Туристичке 

организације кога именује Начелник 

општине. 

Вршилац дужности директора ће, 

у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке, сачинити Приједлог 

Статута Туристичке организације и 

извршити друге припремне радње за 

регистрацију у складу са законом. 

 

Члан 12. 

У року од 60 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке извршиће 

се именовање органа управљања  

Туристичке организације. 

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-022-43/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

                                                                                                

На основу члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 41/03) и члана 29. став 1. 

алинеја 25. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници од 

30.12.2005. године, д  о  н  о  с  и 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о расписивању конкурса за избор и 

именовање 

директора, чланова управних и 

надзорних одбора 

у установама  и организацијама чији је 

оснивач 

Скупштина општине Рогатица 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком расписује се 

конкурс за избор и именовање 

директора Дома здравља «Рогатица», 

Управних и Надзорних одбора у: 

Народној библиотеци Рогатица и 

Туристичкој организацији општине 

Рогатица. 
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Члан 2. 
 Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Рогатица сачиниће 

текст конкурса у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима, Одлуком  о утврђивању 

критерија за избор и именовање 

директора, Управних и Надзорних 

одбора у предузећима и установама чији 

је оснивач Скупштина општине 

Рогатица («Службене новине града 

Српско Сарајево», број: 8/04) и 

статутима претходно наведених 

институција. 

 

Члан 3. 
 Конкурс ће се објавити у 

«Службеном гласнику Републике 

Српске» и дневном листу «Глас 

Српске». 

 Рок за подношење пријава је 15 

дана од дана  последњег објављивања 

конкурса. 

 

Члан 4. 

 Поступак избора, укључујући 

разматрање приспјелих пријава на 

конкурс и предлагање кандидата 

Скупштини општине Рогатица, у складу 

са утврђеним критеријима провешће 

Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Рогатица. 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-022-15/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 

На основу члана 6. став 1. и 

члана 7. Закона о погребној дјелатности 

и о уређивању и одржавању гробаља 

(«Службени лист СРБиХ, број: 5/77), 

члана 19. Закона о комуналним 

дјелатностима («Службени гласник 

Републике Српске», број: 11/95) и члана 

29. став 1. алинеја 32. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица», број: 01/05), Скупштина 

општине Рогатица на сједници одржаној 

30.12.2005. године,  д  о  н  о  с  и  

 

О Д Л У К У 
о управљању и одржавању гробаља 

«Лужница» и «Партизанско гробље» 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се гробља 

«Лужница» и «Партизанско гробље» 

предају на управљање и одржавање 

ОДКП «Комрад» Рогатица. 

 

Члан 2.  

 Гробља из претходног члана су 

лоцирана на К.Ч. 186 («Партизанско 

гробље») и 187 (гробље «Лужница»), 

уписана у ККУ - 738, КО - Рогатица I – 

општина Рогатица.  

 

Члан 3. 

 «Партизанско гробље» има 

карактер спомен-гробља, док је гробље 

«Лужница» гробље у употреби, због 

чега ће ОДКП «Комрад» активности 

уређивања и одржавања прилагодити 

тим карактерима. 

 

Члан 4. 

 Ради даљњег рационалног 

кориштења слободног простора на 

гробљу «Лужница», ОДКП «Комрад» ће 

обезбједити парцелисање терена при 

чему ће се држати норматива да се за 

једно гробно мјесто при укопу користе 2 

м
2
, а да уређена гробница са 

надгробним спомеником не прелази 3 

м
2
. 

Члан 5. 

 За потребе континуираног 

уређења и одржавања гробља 

«Лужница», уводи се посебна годишња 

накнада по гробном мјесту, коју су 

обавезни уплатити ближа породица или 

други сродници умрлог. 
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 Висину накнаде из претходног 

става одредиће ОДКП «Комрад» 

Рогатица, a сагласност на исту даје 

начелник општине. 

 Гробна мјеста погинулих бораца 

и умрлих ратних војних инвалида, 

ослобођена су плаћања накнаде. 

 Трошкови одржавања гробних 

мјеста погинулих бораца, умрлих 

ратних војних инвалида и Партизанског 

гробља финансирају се из општинског 

буџета.  

Члан 6. 

 ОДКП «Комрад» Рогатица ће 

својим актом прописати цјеновник 

осталих погребних услуга. 

 

Члан 7. 

 Надзор над спровођењем ове 

одлуке врши комунална полиција. 

 

Члан 8. 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица», а примјењиваће се од 

01.01.2006. године. 
 

Број:01/2-022-45/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             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: 14/о5) и на основу члана 

29. став 1. алинеја 25. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица, број: 1/о5), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 30.12. 2оо5. године,                  

д  о  н  о  с  и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјенама Одлуке о оснивању јавног 

комуналног  прeдузећа 

« Комуналије»  Рогатица 

 

Члан   1. 

У  Одлуци   о оснивању јавног  

комуналног предузећа « Комуналије» 

Рогатица број: о1-о22-1/96, донешеној 

на сједници Скупштине општине 

Рогатица 29.о3.1996. године, објављене 

на Огласној табли  општине Рогатица 

3о.о3.1996. године, члан 2. мијења се, 

тако да садашња дјелатност гласи: 

                         41.ооо – Сакупљање, 

пречишћавање и дситрибуција воде 

                         9о.о1о -  Прикупљање и 

обрада отпадних вода 

                         45.11о -  Рушење и 

разбијање објеката; земљани радови 

                         45.212 -  Изградња 

објеката нискоградње 

                         45.241 -  Изградња 

хидрограђевинских објеката 

                         45.33о -  Постављање 

цијеви и инсталација 

                         45.34о -  Остали 

инсталациони радови 

                         45.5оо -  Изнајмљивање 

опреме за изградњу или рушење са 

руковаоцем 

                         51.18о -  Посредовање у 

трговини специјализованој за одређене 

производе  или групе производа, д.н. 

51.531 - Трговина нa  

велико дрветом 

  51.532 – Трговина на 

велико грађевинским материјалом и 

санитарном опремом 

                         51.54о  -  Трговина на 

велико металном робом, цијевима, 

уређајима и опремом за водовод и 

гријање 

                         51.9оо  -  Остала трговина 

на велико искључиво за сопствени 

рачун. 

Члан  2. 
            Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
Број:01/2-022-40/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             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 XIV 

сједници одржаној дана 30.12.2005. 

године, д   о  н  и  ј  е  л  а    ј е 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

 

I 

 Прихвата се Програм рада 

Начелника  општине Рогатица за 2006. 

годину, у достављеном тексту.  

 

II 

 Програм  из претходне  тачке   

чини  саставни  дио овог  закључка. 
 

Број:01/2-013-23/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

                       

 

На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица («Службени 

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

Скупштина општине Рогатица на XIV 

сједници одржаној дана 30.12.2005. 

године,  д   о  н  и  ј  е  л  а    ј е 

 

К 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду 

Комисије за планирање капиталних 

инвестиција - ЦИП, у достављеном 

тексту. 

II 

 Извјештај из претходне  тачке   

чини  саставни  дио овог  закључка. 

 
Број:01/2-013-23/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица («Службени 

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

Скупштина општине Рогатица на XIV 

сједници одржаној дана 30.12.2005. 

године, д   о  н  и  ј  е  л  а    ј е 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

 

I 

 Усваја се Програм услуга  из 

области индивидуалне и заједничке 

комуналне потрошње за 2006. годину, у 

достављеном тексту од ОДКП 

»Комрад« Рогатица. 

 

II 

 Програм  из претходне  тачке   

чини  саставни  дио овог  закључка. 
 

Број:01/2-013-23/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

                   

На основу члана 3о. Став 1. 

алинеја 19. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске», број: 1о1/о4) и 

члана 29. став 1. алинеја 19. Статута 

општине Рогатица («Службени  гласник 

општине Рогатица», број: 1/о5), 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници одржаној 3о.12.2оо5. године,   

д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Рогатица 

 

I 

 

Љупко Ђерић из Рогатице, 

вршилац дужности секретара  

Скупштине општине Рогатица, 

разрјешава се дужности са 3о.12.2оо5. 

године, ради одласка у пензију. 

 

II 

 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 
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«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-111-5/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
   

 

На основу члана  3о. Став 1. 

алинеја 19. и члана  34. став 1. Закона о 

локалној самоуправи («Службени  

гласник Републике Српске», број: 

1о1/о4) , те члана 29. став 1. алинеја 19. 

и члана 39. став 1. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/о5), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 3о.12.2оо5.године,                    

д о н и ј е л а    је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Секретара Скупштине 

општине Рогатица 

 

I 

             Драгица Цвијетић, дипломирани 

правник  из Рогатице, именује се на 

дужност секретара Скупштине општине 

Рогатица. 

            Именовање се врши на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине 

Рогатица. 

 

II 

             Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-120-6/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

                                                          

На основу члана 35. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број:101/04) и члана 29. став 1. 

алинеја 20. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 30.12.2005.године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове 

 

I 

Зоран Чаркић, дипломирани 

инжињер архитектуре, именује се на 

дужност начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, на вријеме трајања 

мандата Скупштине општине Рогатица. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-120-2/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 35. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број:101/04) и члана 29. став 1. 

алинеја 20. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 30.12.2005.године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за 

финансије 

 

I 

Милован Сорак, дипломирани 

економиста, именује се на дужност 

начелника Одјељења за финансије, на 

вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Рогатица. 
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II 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
Број:01/2-120-4/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 35. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број:101/04) и члана 29. став 1. 

алинеја 20. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 30.12.2005.године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за 

општу управу 

 

I 

Хајро Куртић, дипломирани 

инжињер пољопривреде, именује се на 

дужност начелника Одјељења за општу 

управу, на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине Рогатица. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-120-10/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 35. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број:101/04) и члана 29. став 1. 

алинеја 20. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 30.12.2005.године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности 

 

I 

Миладин Иконић, дипломирани 

економиста, именује се на дужност 

начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности, на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине 

Рогатица. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-120-8/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 29. став 1. 

алинеја 20. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 30.12.2005.године,  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

 

I 

Зоран Чаркић из Рогатице, 

вршилац дужности начелника Одјељења 

за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, разрјешава се 

дужности са даном 30.12.2005.године. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___13   

 

  Број 1____               

 

2 

 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-111-9/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 29. став 1. 

алинеја 20. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 30.12.2005.године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за финансије 

 

I 

Милован Сорак из Рогатице, 

вршилац дужности начелника Одјељења 

за финансије, разрјешава се дужности са 

даном 30.12.2005.године. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
Број:01/2-111-8/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

На основу члана 29. став 1. 

алинеја 20. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 30.12.2005.године,  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за општу управу 

 

I 

Хајро Куртић из Рогатице, 

вршилац дужности начелника Одјељења 

за општу управу, разрјешава се 

дужности са даном 30.12.2005.године. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-111-6/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 29. став 1. 

алинеја 20. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 30.12.2005.године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника  

Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности 

 

I 

Миладин Иконић из Рогатице, 

вршилац дужности начелника Одјељења 

за привреду и друштвене дјелатности, 

разрјешава се дужности са даном 

30.12.2005.године. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-111-7/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 29. Став 1. 

алинеја 25. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине Рогатица 

«, број: 1/о5), Скупштина општине 

Рогатица, на сједници одржаној  

3о.12.2оо5.године, д о н о с и  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу директора ЈКП 

«Комуналије» Рогатица 

 

I 

   Радомир Буква из Рогатице, 

разрјешава се дужности директора 

Јавног комуналног предузећа 

«Комуналије» Рогатица, са даном 

3о.12.2оо5. године. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном  

доношења,а накнадно ће се објавити у  

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-022-41/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу  члана 4. став 2. 

Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 41/о3) и члана 29. став 1. 

алинеја 25. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/о5) Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 3о.12.2оо5.године, д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању вршиоца дужности 

директора  ЈКП «Комуналије» 

Рогатица 

 

I 

Миле Ујић из Рогатице, именује 

се за вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа                  

« Комуналије» Рогатица. 

            Именовани ће дужност обављати 

у складу са законом и Статутом  

предузећа, а до окончања поступка 

трансформације и редовног избора и 

именовања директора предузећа. 

 

II 
           Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-022-39/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 29. став 1. 

алинеја 25. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/о5), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 3о.12.2оо5.године, д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 
о разрјешењу директора ОДКП 

«Комрад»  Рогатица 

 

I 
  Саво Митровић из Рогатице, 

разрјешава се дужности директора  

Основног државног  комуналног 

предузећа «Комрад» Рогатица, на лични 

захтјев. 

 

II 

             Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-022-42/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,30.12.2005.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 

 

 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___15   

 

  Број 1____               

 

2 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
     

   

 Сходно надлежностима 

Начелника општине, утврђеним чланом 

43. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04 и 42/05), и чланом 

43. Статута општине Рогатица 

("Службени гласник општине 

Рогатица", број: 1/05) и селективном 

приступу остваривања стратешких 

циљева и развојних програма и 

пројеката утврђених Стратешким 

планом  развоја општине Рогатица 

2004.-2010. годинa и коначноj ранг 

листи приједлога пројеката, бодованих 

од стране Комисије за капиталне 

ивестиције (ЦИП),  п  р  е  д  л  а  ж  е  м 

 

П   Р   О   Г   Р   А   М 

РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

РОГАТИЦА 

ЗА 2006. ГОДИНУ 

 

I 

1. Транспарентно и законито 

извршење усвојеног Буџета за 

2006.   годину. 

 

2. Извршење Програма рада 

Скупштине општине Рогатица за 

2006. годину. 

 

3. Реализацијa Пројекта управљања 

људским ресурсима  у сарадњи 

са ОСЦЕ-ом. 

 

4. Наставак реализације ГАП 

пројекта (Пројекат управне 

одговорности). 

 

5. Наставак реализације одобреног 

пројекта Свјетске банке путем 

Фонда за развој и запошљавање 

Бања Лука. 

 

6. Организовање 42. Регионалне 

изложбе и сајма стоке у 

Рогатици. 

 

II 

7. У дијелу реализације повратка 

избјеглог и расељеног  

      становништва: 

-повратак и реконструкција; 

-изналажење могућности за 

донаторско санирање дотрајалих и 

порушених објеката; 

-наставак успостављања базе 

података о стању стамбеног фонда 

(уништених, изграђених, 

реконструисаних). 

 

8. У области комуналне 

инфраструктуре: 

 а) На подручју насеља градског 

карактера: 

         -наставак реконструкције улице 

Српске слоге , од објекта Средње школе 

до објекта бензинске пумпе 

"Енергопетрол"(ивичњаци,тротоари, 

сливне решетке и шахтови ); 

-реконструкција улице Радомира 

Нешковића у дужини од 300 м; 

         -реконструкција улица у насељу 

Рудо I и одводња атмосферских вода; 

-реконструкција Радничке улице; 

         -реконструкција и модернизација 

улице у насељу Борач I у дужини од 250 

м; 

         -побољшавање водоснабдијевања 

на подручју  насеља градског какактера 

( 5-ти пројекат ЦИП-а ); 

-израда пројектне документације 

за изградњу канализације,  дионица 

Сладара - Закула и његова реализација; 

-израда пројектне документације   

за изградњу канализације у  насељу 

Борач II и његова реализација ( 9-ти 

пројекат ЦИП-а ); 

         -наставак активности на 

реконструкцији и изградњи 

градске  расвјете; 

         -наставак активности око 

израде просторно-планске 

документације за потребе општине  

Рогатица; 

          -уређивање зелених 

површина и паркова ( постављање 
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паноа, клупа, канти за отпатке и 

др.)   

 

б) На подручју општине: 

         -модернизација дијела 

локалног пута Рогатица - Закомо - 

Радуш ( дионица Букрићи - 

Гуждељи у дужини од 2 км ); 

-модернизација дијела 

локалног пута Кадарев До - 

Берковићи -  Глуховина – 

Мркоњићи (дионица Кадарев До – 

Берковићи у дужини од 3,5 км) ; 

 -модернизација пута до 

насеља Слатина ( 10-ти пројекат 

ЦИП-а ); 

           -наставак реконструкције 

локалног пута Вран До – 

Враголови- Лађевине ; 

          -одржавање локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица на 

подручју општине Рогатица; 

         -изградња високонапонске и 

нисконапонске мреже у 

повратничким насељима; 

         -санација расвјете у центру 

мјесне заједнице Борика; 

         -санација  Дома у Кукавицама 

( 7-ми пројекат ЦИП-а ). 

 

9. У области културе и спорта: 

-формирање организационог 

одбора за одржавање 44. МОСИ 

"Рогатица 2007"; 

          -изградња расвјете на 

спортском центру и игралишту 

малих спортова; 

          -изградња трибина на 

спортским теренима; 

- уређивање атлетске стазе. 

 

III 

    10.  У  области   стварања   стабилног   

друштвено-политичког   амбијента  и 

јачању друштвених дјелатности у 

функцији грађана: 

 

- учешће у организовању 

амбуланти породичне 

медицине; 

- санација школских 

радионица – бивша зграда 

ШУП-а ( 6-ти пројекат 

ЦИП-а); 

- израда информативних 

паноа у центрима мјесних 

заједница ( ако постоје 

услови ); 

- пружање помоћи  у кући 

лицима у стању социјалне 

потребе (8-ми пројекат 

ЦИП-а); 

- подизање нивоа социјалне 

заштите становништва 

планирањем средстава у 

Буџету општине Рогатица 

за 2006. годину; 

- анкетирање грађана по 

мјесним заједницама, с 

циљем утврђивања 

приоритетних проблема, 

везано за Буџет 2007. 

године; 

- организовање јавне 

расправе о Нацрту Буџета 

за 2007. годину по 

мјесним заједницама; 

- организовање јавне 

трибине о Буџету за 2007. 

годину. 

 

IV 

         Поред таксативно набројаних 

програмских активности које 

захтијевају значајна финансијска 

средства, Програма рада начелника 

употпуњује и: 

-оснивање Бизнис центра са 

сједиштем у Рогатици; 

-одређивање пословних зона на 

пордучју општине ( у Просторном 

плану општине); 

-завршетак процеса откупа 

станова у државном власништву и 

процеса регистрације заједница етажних 

власника; 

-реализација предложених мјера 

и активности начелника одјељења, 

провођење одлука и закључака 

Скупштине општине, те провођење већ 
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донијетих и новоусвојених закона од 

стране Народне Скупштине Републике 

Српске и подзаконских аката Републике 

Српске. 

Свакако не изостављамо сарадњу 

са представницима Међународне  

заједнице на имплементацији одредаба 

дејтонског мировног споразума. 

 Сви добронамјерни приједлози и 

сугестије које се уклапају у оквирне 

програмске задатке и Буџетом 

планирана финансијска средства биће 

актуелизирани, подржани и евентуално 

прихваћени. 
 

Број: 01-013-20/05                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,30.12.2005.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________

   

 

 

На основу члана 43.  став 1. 

алинеја 11. 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 Рогатица,  д о  н  и  о    ј  е 

 

О    Д    Л    У    К    У 

о давању сагласности  на Одлуку о 

измјенама и допунама  Статута  

Народне  библиотеке  Рогатица 

 

I 

 Даје се   сагласност на Одлуку о 

измјенама и допунама  Статута  

Народне библиотеке Рогатица, број: 01-

24/78 од 11.10.2005. године. 

 

II 

 Одлука ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања у 

»Службеном гласнику Општине 

Рогатица«. 

 
Број: 01-023-6/05                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,21.12.2005.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________

   

 

На основу члана 43.  став 1. 

алинеја 11. 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 Рогатица,  д о  н  и  о      ј  е 

 

О    Д    Л    У    К    У 

о давању сагласности  на Правилник о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста 

Територијалне ватрогасне јединице 

Рогатица. 

 

I 

 Даје се   сагласност на 

Правилник о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста 

Територијалне ватрогасне јединице 

Рогатица, број: VЈ - 02А / 05 од 

новембра 2005. године. 

 

II 

 Одлука ступа на снагу  даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

»Службеном гласнику Општине 

Рогатица«. 
 

Број: 01-023-8/05                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,28.12.2005.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________
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