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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година II - Број 10 

 
Понедељак, 06.11.2006.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 
На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”,  број:1/05) и члана 

6. Пословника Скупштине општине 

Рогатица (“Службени гласник општине 

Рогатица”, број: 1/05, 2/06 и 6/06), 

Скупштина општине Рогатица на  XXII 

редовној сједници одржаној  26.10.2006. 

године,  д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о верификацији мандата одборника 

 

I 

 Миљешић Синиши из Рогатице, 

верификује се мандат одборника у 

Скупштини општине Рогатица, са листе 

Савеза независних социјалдемократа – 

СНСД –  Милорад Додик.                                                                  

                                                              

II 

 Одборник, из претходне тачке, 

остварује права и дужности утврђена 

Законом, Статутом и Пословником 

Скупштине општине Рогатица, почевши 

са даном верификације мандата. 

 

 

III 

 Именованом мандат траје  као и 

осталим одборницима у Скупштини 

општине Рогатица изабраним на  

локалним изборима  02.10.2004. године. 

 

IV 

 Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гланику општине 

Рогатица”. 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

               На основу члана 15. Одлуке о 

начину и процедури ажурирања Плана 

капиталних инвестиција  («Службени 

гласник општине Рогатица», број: 7/06) 

и члана 29.Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/05) Скупштина 

општине Рогатица, на XXII сједници 

одржаној дана  26.10. 2006.године,          

д о н и ј е л а   ј е 
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О Д Л У К У 

О усвајању Плана капиталних 

инвестиција за период 2007.- 

2011.година 

 

I 

              Усваја се План капиталних 

инвестиција за период 2007.- 2011. 

година (у даљем тексту: План) у форми 

Анекса и то:  

Анекс    1-   Пројекција буџета за период 

2007.-2011.година; 

Анекс 2- Одлука о разврставању 

прихваћених приједлога пројеката из 

2006.године и ажурирању Плана 

капиталних инвестиција за период 

2007.-2011.година; 

Анекс 3- Процјене трошкова по 

појединим инвестиционим пројектима, 

извори финансирања и  динамика 

реализације за период 2007.- 2011. 

година и  

Анекс 4- Табела приоритетних 

пројеката по категоријама за период 

2007.- 2011. година. 

               Анекси из претходног става 

чине саставни дио ове одлуке. 

 

II 

    План је основа за израду буџета 

за сваку наредну буџетску годину и 

биће ажуриран до 30. јуна сваке године 

на такав начин да обухвата 

петогодишњи план са почетком 

реализације у наредној години. 

 

III 

 Претпоставке, начела и 

реализација Плана регулисани су 

чланом 4. Одлуке о оснивању Комисије 

за планирање капиталних инвестиција. 

 

IV 

 Код израде ажурираног 

петогодишњег плана, Начелник 

општине ће изнаћи додатне небуџетске 

изворе финансирања пројеката који ће 

бити груписани у посебне планове 

развоја. 

 

V 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о  извршењу 

Буџета за период 01.01.-30.09.2006. 

године , Скупштина општине Рогатица 

на XXII редовној сједници одржаној 

26.10.2006. године, донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Прихвата се Информација о   

извршењу Буџета за период 01.01.-

30.09.2006. године  у достављеном  

тексту. 

           2.Информација  из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

 3.Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”.                                                                                               
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 
Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

 

На основу члана 30. и 104. став 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 29. Статута општине Рогатица 

(“Службени гласник општине 

Рогатица”, број: 1/05), након 

разматрања Нацрта Ребаланса буџета 

општине Рогатица за 2006. годину, 

Скупштина општине Рогатица, на XXII 

редовној сједници одржаној 26.10.2006. 

године, донијела је сљедећи 
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 Прихвата се  Нацрт Ребаланса 

буџета општине Рогатица за 2006. 

годину и упућује  на јавну расправу. 

 

II 

 Задужује се Начелник општине и  

Одјељење за финансије да организује 

јавну расправу и да у складу са 

одредбама Закона о буџетском систему 

након добијене сагласности 

Министарства финансија, достави 

Скупштини општине Приједлог 

Ребаланса буџета за 2006. годину на 

разматрање. 

 

III 

 Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”.  
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

На основу члана 30. и 104. став 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 29. Статута општине Рогатица 

(“Службени гласник општине 

Рогатица”, број: 1/05), након 

разматрања Нацрта Буџета општине 

Рогатица,  Скупштина општине 

Рогатица, на XXII редовној сједници 

одржаној 26.10.2006. године, донијела је 

сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 Прихвата се  Нацрт Буџета 

општине Рогатица за 2007. годину и 

упућује  на јавну расправу. 

 

 

 

II 

 Задужује се Начелник општине и  

Одјељење за финансије да организује 

јавну расправу и да у складу са 

одредбама Закона о буџетском систему 

након добијене сагласности 

Министарства финансија, достави 

Скупштини општине Приједлог Буџета 

за 2007. годину на разматрање. 

 

III 

 Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”.  
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о стању у 

области  образовања, културе и физичке 

културе на подручју општине Рогатица, 

Скупштина општине Рогатица на XXII 

редовној сједници одржаној 26.10.2006. 

године, донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1. Прихвата се Информација о 

стању у области образовања, културе и 

физичке културе на подручју општине 

Рогатица   у достављеном  тексту. 

 2. Информација  из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

 3. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

            На основу члана 29. и 49. 

Статута општине Рогатица (“Службени 

гласник општине Рогатица”, број 1/05) а 

након разматрања Информације  о 
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висини дозначених средстава из буџета 

општине Рогатица предвиђених за рад 

политичких странака у периоду 01.01.-   

-31.08.2006. године, Скупштина 

општине Рогатица на XXII  редовној 

сједници одржаној 26.10.2006. године, 

донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1. Прихвата се Информација о  

висини дозначених средстава из буџета 

општине Рогатица предвиђених за рад 

политичких странака у периоду 01.01.-

31.08.2006. године у достављеном  

тексту. 

           2. Информација  из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

 3. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                           

На основу члана 12. Закона о 

министарским,  владиним и другим 

именовањима Републике Српске             

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03 ), члана 5. Одлуке 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 

члана 29. Статута општине Рогатица      

(“Службени гласник  општине 

Рогатица” број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица  на XXII редовној  

сједници одржаној  26.10. 2006. године, 

 д о н и ј е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

         о именовању  директора 

Туристичке организације општине 

Рогатица  

 

I                                                                

           Александра Стакић, дипломирани 

инжењер организационих наука из 

Рогатице, именује се на  дужност  

директора Туристичке организације 

општине Рогатица, на период од четири 

године. 

II 
 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у      

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

На основу члана 12. став 3. 

Закона о министарским,  владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

( “Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03 ), члана 5. Одлуке 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 

члана 29. Статута општине Рогатица ( 

“Службени гласник  општине Рогатица” 

број: 1/05), Скупштина општине 

Рогатица на XXII  редовној сједници 

одржаној 26.10. 2006. године,  д о н и ј е 

л а  ј е       

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног и 

Надзорног одбора  

   Туристичке организације општине 

Рогатица   

 

I 

 Именују се чланови Управног и 

Надзорног одбора Туристичке 

организације општине  Рогатица, и то: 

А)  за чланове Управног одбора именују 

се: 

   1.Бранко Лелек, испред оснивача, 

   2.Миломир Гојковић, испред оснивача 

и 
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      3.Срђан Крсмановић, испред 

оснивача. 

Б) за чланове Надзорног одбора именују 

се: 

   1.Александар Рајак, испред оснивача 

   2.Нада Пејић, испред оснивача и 

   3.Маја Манџић,  испред оснивача 

 

II 

 Именовање чланова Управног и 

Надзорног одбора, врши се на период од 

четири године. 

  

III 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица” 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

На основу члана 12. Закона о 

министарским,  владиним и другим 

именовањима Републике Српске             

(“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03 ), члана 5. Одлуке 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 

члана 29. Статута општине Рогатица      

(“Службени гласник  општине 

Рогатица” број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица  на XXII редовној  

сједници одржаној  26.10. 2006. године, 

 д о н и ј е л а  ј е  

 

О Д Л У К У 

         о именовању старјешине 

Територијалне ватрогасне јединице 

Рогатица 

 

I                                                        

 Мирослав Глуховић, саобраћајни 

инжењер  из Рогатице, именује се на  

дужност старјешине Територијалне 

ватрогасне јединице Рогатица, на 

период од четири године. 

 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у      

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

На основу члана 12. став 3. 

Закона о министарским,  владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

( “Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03 ), члана 5. Одлуке 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 

члана 29. Статута општине Рогатица      

(“Службени гласник  општине 

Рогатица”, број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица на  XXII редовној  

сједници одржаној  26.10. 2006. године,  

д о н и ј е л а  ј е       

 

О Д Л У К У 

о именовању члана Управног  одбора  

Дома здравља 

“Рогатица” Рогатица     (испред 

оснивача) 

 

I 

Рајак Славољуб именује се  за 

члана Управног одбора Дома здравља 

“Рогатица” Рогатица, испред оснивача.                                                               

                                                           

II 
 Именовање члана Управног 

одбора врши се на период од четири 

године. 

 

III 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Рогатица” 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

На основу члана 12. став 3. 

Закона о министарским,  владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

( “Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03 ), члана 5. Одлуке 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 

члана 29. Статута општине Рогатица ( 

“Службени гласник  општине 

Рогатица”, број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица на  XXII редовној  

сједници одржаној  26.10. 2006. године,  

д о н и ј е л а  ј е       

 

О Д Л У К У 

о именовању члана  Надзорног одбора  

Дома здравља “Рогатица” Рогатица     

(испред оснивача) 

 

I 

   Михајловић Раденко именује се  

за члана Надзорног  одбора Дома 

здравља “Рогатица” Рогатица, испред 

оснивача.                                                                  

II 

 Именовање члана Надзорног 

одбора врши се на период од четири 

године. 

III 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица” 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица ( “Службени гласник  

општине Рогатица”, број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на XXII 

редовној  сједници одржаној 26.10.2006. 

године, д о н и ј е л а    ј е 

                                              

О Д Л У К У 

о разрјешењу члана   Управног 

одбора Дома здравља “Рогатица” 

Рогатица 

 

I 

 Милановић др Слободан  

разрјешава се дужности члана Управног  

одбора Дома здравља “Рогатица” 

Рогатица. 

II 
 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ 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:25/03) и члана 29. Статута 

општине Рогатица ( “Службени гласник  

општине Рогатица”, број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на XXII 

редовној сједници одржаној 26.10.2006. 

године,  д о н и ј е л а    ј е 

                                               

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности 

члана Управног одбора 

Дома здравља “Рогатица” Рогатица 

 

I 

 Трипковић др Његош, именује се 

за вршиоца дужности члана   Управног 

одбора Дома здравља “Рогатица” 

Рогатица, из реда запослених,  до 

окончања поступка јавне конкуренције. 
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II 

 Задужује се  Комисија за избор и 

именовања да распише  конкурс, 

проведе поступак избора и приједлоге 

уз Извјештај достави  Скупштини 

општине. 

III 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број:1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на XXII 

редовној сједници одржаној  дана  

26.10.2006. године,  д о н и ј е л а   ј е   

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Надзорног  

одбора ОДКП “Комрад” Рогатица 

 

I                                                           
 Разрјешавају се дужности 

чланови Надзорног одбора ОДКП 

“Комрад” Рогатица, због усклађивања 

организације предузећа са Законом о 

јавним предузећима и то: 

 

1.Милија Ђерић, 

2.Славко Гавриловић и 

3.Милад Љубинац. 

      

II 

 Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број: 01/2-013-13/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 26.10.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

      

                                                                                                                                                    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 2. 

Упутства о начину и надлежностима, 

одговорности за рад и роковима за 

успостављање Центра за бирачки 

списак („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 48/06), Начелник 

општине Рогатица, д  о  н  и  о    ј  е  

 

О   Д   Л   У   К   У 

о успостављању Центра за  бирачки 

списак. 

 

Члан 1. 

 Успоставља се Центар за 

бирачки списак у општини Рогатица. 

 Центар за бирачки списак 

успоставља се у просторијама општине 

Рогатица у којима се воде и чувају 

матичне књиге. 

 

Члан 2. 

 Центром руководи лице које у 

складу са  Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Административне службе 

општине Рогатица распореди Начелник 

општине. 

Члан 3. 

 Центар је опремљен, поред 

осталог, једним рачунаром и директном 

телефонском линијом са интернет 

конекцијом. 

Члан 4. 

 Овлашћења и надлежности 

Центра прописана су чланом 6. 

Упутства о начину и надлежностима, 

одговорности за рад и роковима Центра 

за бирачки списак. 

 

Члан 5. 

 За рад Центра одговоран је 

Начелник општине. 
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 Општинска изборна комисија 

има право да изврши контролу рада 

Центра. 

Члан 6. 

 Радно вријеме Центра је од 7,00 

до 15,00 часова сваким радним даном. 

 Уколико се повећа обим посла у 

Центру, одредиће се и дуже радно 

вријеме. 

 Центар је дужан обавјестити 

бираче о радном времену Центра. 

 

Члан 7. 

 Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Рогатица“. 
Број: 01-022-25/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,01.06.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске», 

број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 25. 

Закона о цивилној заштити («Службени 

гласник Републике Српске», број:26/02), 

Начелник општине   д о н и о   ј е 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о заједничком провођењу поступка 

јавне набавке за одјећу и обућу 

цивилне заштите 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност Републичкој 

управи цивилне заштите да у име 

општине Рогатица проведе поступак 

јавне набавке за одјећу и обућу цивилне 

заштите. 

Члан 2. 

 У 2006. години потребно је 

набавити 15 (петнаест) униформи 

(вјетровка, јакна, панталоне, кошуља, 

капа и получизме). 

 

Члан 3. 

 Задужује се Одјељење за општу 

управу општине Рогатица – Виши 

стручни сурадник за послове цивилне 

заштите, за реализацију напријед 

наведених активности. 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица».  
Број: 01/1-81-40/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,16.10.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                            

На основу  члана 14. Закона о 

печатима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 17/92 и 63/01) 

и члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 

и 118/05), Начелник општине Рогатица 

2. октобра 2006. године, д  о  н  о  с  и 

 

П  Р  А  В   И  Л  Н  И  К 

о употреби  и чувању печата и 

штамбиља Општине Рогатица. 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником се уређује 

начин употребе и чувања печата и 

штaмбиља Општине Рогатица (у даљем 

тексту: Општина) које Општина 

користи у вршењу послова из свог 

дјелокруга, а чија се садржина и облик 

утврђују у складу са Законом. 

 

Члан 2. 

 О изради печата и њиховој 

употреби одлучује Начелник општине, 

као и о свим другим питањима везаним 

за печате који се користе у општини  за 

обављање послова из надлежности 

Општине. 

Члан 3. 

 Општина има печате са грбом 

Републике Српске, који су округлог 

облика пречника 35 мм  (велики печат) 

и печате са грбом Републике Српске, 
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округлог облика пречника 20 мм ( мали 

печат). 

Члан 4. 

 Општина има печате са грбом 

Босне и Херцеговине, који су округлог 

облика, пречника 35 мм. 

 

Члан 5. 

 Општина има штамбиље 

правоугаоних облика, који се 

употребљавају на начин прописан 

Законом и овим Правилником. 

 

II УПОТРЕБА ПЕЧАТА И 

ШТАМБИЉА ОПШТИНЕ 

 

Члан 6. 

  Печатом општине Рогатица са 

грбом Републике Српске потврђује се 

тачност јавне исправе или другог акта 

којим се одлучује или службено општи 

са дргим органима, правним лицима и 

грађанима. 

Члан 7. 

Печат Општине са грбом Босне и 

Херцеговине употребљава се само за 

потврђивање јавних  исправа и аката 

Општине који се користе  у 

иностранству. 

Члан 8. 

На сваком акту Општине који се 

отпрема,  са лијеве стране потписа 

овлашћеног лица ставља се  отисак 

печата Општине и то тако да отисак 

печата не захвати текст назива функције 

потписника акта. 

Члан 9. 

Велике печате могу 

употребљавати само: 

-стручни сарадник за послове 

писарнице,  

-стручни сарадник за овјеру 

потписа, рукописа и преписа, 

-стручни сарадник за  

административне послове Начелника 

општине, 

-стручни сарадник  за послове 

матичара, 

-стручни сарадник за послове 

Мјесне канцеларије Борика,  

-стручни сарадник за послове 

Мјесне канцеларије Жепа и 

-секретар Скупштине општине 

Рогатица. 

 

Члан 10. 

 Мале печате могу употребљавати 

само:  

 

-стручни сарадник за персоналне 

послове за овјеравање радних књижица 

и других докумената  (пријаве, одјаве и 

сл.), 

-стручни сарадник за послове 

благајне за овјеравање финансијско-

рачуноводствене документације и 

-виши стручни сарадник за 

послове борачко-инвалидске заштите, за 

овјеру здравствених књижица и 

правоснажности рјешења корисника 

права борачко.инвалидске заштите. 

 

Члан 11. 

 Уколико су лица задужена за 

употребу печата отсутна, печате могу 

употребљавати само лица која су 

овлаштена да их замјењују. 

 

Члан 12. 

 Штамбиљи општине користе се 

само у унутрашњем пословању 

Општине. 

 Штамбиље општине могу 

употребљавати само службеници који 

су распоређени на одређена  радна 

мјеста на којима се употребљавају 

штамбиљи Општине. 

 Службеници из претходног става 

могу у своме раду употребљавати само 

оне штамбиље који се употребљавају  у 

оквиру послова и задатака радног мјеста 

на које су распоређени 

 

Члан 13. 

 О примопредаји печата и 

штамбиља саставља се записник. 

 

III ЧУВАЊЕ ПЕЧАТА И 

ШТАМБИЉА ОПШТИНЕ 
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Члан 14. 

  Када се пачети и штамбиљи не 

употребљавају морају бити у сефу или 

на другом мјесту које се може 

закључати. 

 Печати и штамбиљи Општине 

могу се налазити на радном столу само 

за вријеме које је потребно да би се 

одговарајући акт овјерио. 

 

Члан 15. 

 Печати се  чувају и 

употребљавају у службеним 

просторијама Општине, а  изузетно се 

могу употребљавати  изван зграде  

Општине, када треба извршити 

одређене службене радње ван 

службених просторија Општине и то по 

одобрењу надлежног старјешине. 

 

Члан 16. 

 Лица која су овим Правилником 

овлашћена да употребљавају печате и 

штамбиље Општине одговорна су за 

њихово чување. 

 

Члан 17. 

 Ако печат или штамбиљ 

Општине нестане, лица из претходног  

члана дужна су о томе одмах 

обавијестити надлежног старјешину и 

доставити писани извјештај који ће 

садржавати детаљне информације о 

томе како је дошло до нестанка печата, 

односно штамбиља. 

 У случају из претходног става 

старјешина ће, након што размотри 

извјештај, предузети активности у 

складу са Законом. 

 

Члан 18. 

 Печат, односно шатмбиљ 

Општине који је због истрошености или 

из других разлога постао неупотербљив, 

као и у случају промјене назива органа  

или његовог дјела садржаног у печату, 

односно штамбиљу или престанка рада 

органа, мора се одмах уништити, о чему 

се стара надлежни старјешина. 

 Уништавање печата врши се на 

начин и по поступку утврђеном Законом 

о печатима. 

 

IV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 19. 

 Овај Правилник ступа  на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Рогатица“. 
Број: 01-052-6/06                           НАЧЕЛНИК 

Рогатица,02.10.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

ОГЛАС 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ РОГАТИЦА 

 

на основу рјешења број: 02/3-32-372-

177/06 од 25.10.2006.године, извршио је 

у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-32 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА, ул. Српске 

слоге 54/56 са сљедећим подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница за 

управљање зградом, Рогатица, Српске 

слоге 54/56. 

Оснивачи: 16 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 суспидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. Заступа Јанковић Милан- 

Предсједник управног одбора, уз 

договор са етажним власницима. 
Број: 02/3-32-372-177/06 

Дана, 25.10.2006.године.  

_________________________________________ 

  

 


