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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година II - Број 11 

 
Понедељак, 25.12.2006.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
 

На основу члана 34. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05) и члана 

49. до 51. Пословника Скупштине 

општине Рогатица –  пречишћени текст 

(“Службени гласник општине Рогатица” 

број: 9/06) Скупштина општине 

Рогатица на XXIII редовној сједници  

одржаној  15.12.2006 године,                   

д о н и ј е л а   ј е 

 

П Р О Г Р А М 

рада Скупштине општине Рогатица 

за 2007. годину 

 

I  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 1. Извјештај о раду Начелника 

општине Рогатица и  Административне 

службе општине Рогатица за 2006. 

годину; 

 Рок: март 2007. године. 

 Обрађивач: Начелник општине. 

 Предлагач: Начелник општине. 

 2.  Нацрт  Одлуке о измјенама  и 

допуна  Статута општине Рогатица;  

 Рок: март 2007. године 

 

  

Обрађивач: Секретар Скупштине 

општине и Комисија за прописе 

 Предлагач: Начелник  општине                                                                       

 3. Приједлог Одлуке о измјенама 

и допунама Статута општине Рогатица; 

 Рок: април  2007. године 

 Обрађивач: Секретар Скупштине 

општине и Комисија за прописе 

 Предлагач: Начелник општине 

 4. Одлука о проглашењу 

празника општине. 

 Рок: април 2007. године 

 Обрађивач: Секретар Скупштине 

општине и Савјетник Начелника 

општине. 

 Предлагач: Начелник општине. 

 5. Одлука о наградама и 

признањима 

 Рок: мај 2007. године 

 Обрађивач: Секретар Скупштине 

општине и Комисија за награде и 

признања 

 Предлагач: Начелник  општине 

 6. Одлука о усвајању Плана 

капиталних инвестиција за период 2008-

2012. година; 

 Рок: јуни 2007. године. 

 Обрађивач: Начелник општине. 
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 Предлагач: Начелник општине. 

 7.  Програм рада Начелника 

општине за 2008. годину; 

 Рок: новембар 2007. године. 

 Обрађивач: Начелник општине 

Рогатица. 

 Предлагач: Начелник општине 

Рогатица. 

 

II СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

РОГАТИЦА 

 1. Извјештај о раду сталних 

радних тијела Скупштине општине 

Рогатица за 2006. годину; 

 Рок: фебруар 2007. године 

 Обрађивач: Секретар Скупштине 

општине и предсједници сталних 

радних тијела 

 Предлагач: Предсједник 

Скупштине општине 

 2. Одлука о измјенама и 

допунама Пословника о раду 

Скупштине општине  Рогатица; 

 Рок: март 2007. године 

 Обрађивач: Секретар Скупштине 

општине и Комисија за прописе 

 Предлагач: Предсједник 

Скупштине општине 

 3. Одлука о измјенама и 

допунама Одлуке о оснивању и 

именовању чланова сталних радних 

тијела Скупштине општине Рогатица; 

 Рок: април 2007. године 

 Обрађивач: Секретар Скупштине 

општине и Комисија за прописе 

 Предлагач: Предсједник 

Скупштине општине. 

 

III ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ 

 1. Информација о стању управног 

рјешавања у Административној служби 

општине Рогатица за период 01.01.до 

31.12.2006. године; 

 Рок: фебруар 2007. године. 

 2. Информација о спровођењу 

закона и других прописа из области  

 

 

заштите бораца, инвалида рата и 

породица погинулих бораца. 

 Рок: март 2007. године. 

 3.Информација о функционисању 

мјесних заједница на подручју општине 

Рогатица. 

 Рок: април 2007. 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 2006. години; 

 Рок: фебруар 2007. године; 

 2. Извјештај о раду из области 

здравствено-санитарне инспекције у 

2006. години; 

 Рок: фебруар 2007. године. 

 3. Извјештај о раду у области 

пољопривредне и водопривредне 

инспекције у 2006. години; 

 Рок: фебрауар 2007. године. 

 4. Информација о пословању 

привреде на подручју општине Рогатица 

у 2006. години; 

 Рок: април 2007. године. 

 5. План омладинске политике 

општине Рогатица; 

 Рок: мај 2007. године. 

 6. Информација о обављеној 

прољетној сјетви на подручју општине 

Рогатица у 2007. години; 

 Рок: јун 2007. године. 

 7. Информација о стању у 

области занатско-предузетничке 

дјелатности на подручју општине 

Рогатица; 

 Рок: јун 2007. године. 

 8. Информација о стању у 

области образовања, културе и физичке 

културе на подручју општине Рогатица; 

 Рок: септембар 2007.  

 9. Информација о обављеној 

жетви стрних житарица и убирању рода 

кромпира и припремама за јесењу сјетву 

на подручју општине Рогатица у 2007. 

години. 
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 Рок: октобар 2007. 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 

станова, са стањем на дан 31.12.2006. 

године; 

 Рок: јануар 2007. године. 

 2. Информација о реализацији 

процеса регистрације заједница етажних 

власника, са стањем на дан 31.12.2006. 

године; 

 Рок: јануар 2007. године  

 3. Извјештај о раду урбанистичко 

– грађевинског инспектора општине 

Рогатица за 2006. годину; 

 Рок: фебруар 2007. године.  

 4. Извјештај о раду саобраћајног 

инспектора општине Рогатица за 2006. 

годину; 

 Рок: фебруар 2007. године. 

 5. Извјештај о раду комуналне 

полиције општине Рогатица за 2006. 

годину; 

 Рок: фебруар 2007. године.              

 6. Одлука о висини просјечне 

коначне грађевинске цијене м
2
 корисне 

стамбене површине на подручју 

општине Рогатица; 

 Рок март 2007. године.                  

 7. Одлука о висини базне цијене 

трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта на подручју 

општине Рогатица; 

 Рок: март 2007. године.  

 8. Информација о реализацији 

израде просторно – планске 

документације; 

 Рок: април 2007. године.      

 9. Информација о реализацији 

пројеката санације и реконструкције 

објеката на подручју општине Рогатица 

у току 2006. године; 

 Рок: мај 2007. године.       

 10. Информација о реализацији 

процеса легализације бесправно 

изграђених или започетих објеката; 

 Рок: јуни 2007. године.                

 11.Одлука о усвајању Нацрта 

измјена и допуна постојећих 

регулационих планова у Рогатици; 

 Рок: јули 2007. године. 

 12.Одлука о усвајању Приједлога 

измјена и допуна постојећих 

регулационих планова у Рогатици; 

 Рок: август 2007. године 

 13.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: септембар 2007. године. 

 14.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:  децембар 2007. године.                       

 Обрађивач: Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове 

 Предлагач: Начелник општине. 

 

VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 1.Информација о оствареним 

приходима у 2006. години по основу 

аката Скупштине општине и Начелника 

општине; 

 Рок:  28. фебруар 2007. године 

 2.Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за 2006. годину; 

 Рок: 31. март 2007. године.      

 3.Информација   о извршењу 

буџета за период 01.01. - 31.03.2007. 

године; 

 Рок: 30.април 2007. године.         

 4.Извјештај о извршењу буџета 

за период 01.01 – 30.06.2007. године; 

 Рок: 31.08.2007. године.               

 5.Информација о извршењу 

буџета за период 01.01. - 30.09.2007. 

године; 
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 Рок: 31. октобар 2007. године.                  

 6.Одлука о усвајању Буџета 

општине Рогатица за 2008. годину; 

 Рок: 15. децембар 2007. године. 

 7.Одлука о извршењу Буџета 

општине Рогатица за 2008. годину; 

 Рок: 15. децембар 2007. године. 

 Обрађивач: Одјељење за 

финансије. 

 Предлагач: Начелник општине 

Рогатица.               

 

VII ПРОГРАМИ 

 1.Програм услуга из области 

индивидуалне заједничке комуналне 

потрошње ОДКП “Комрад” Рогатица за 

2008. годину;  

 Рок: децембар 2007. године. 

 

VIII  ИНФОРМАЦИЈЕ 

 1. Информација Полицијске 

станице Рогатица; 

 Рок: март 2007. године. 

 Обрађивач: Полицијска станица 

Рогатица. 

 2. Информација о активностима и 

питањима  младих на подручју општине 

Рогатица; 

 Рок: март – април 2007. године. 

 Обрађивач: Омладински савјет 

Рогатица. 

 3. Информација о току 

активности на припреми   44. 

Међуопштинских омладинских 

спортских игара “Рогатица 2007. “; 

 Рок: март 2007. године. 

 Обрађивач: Организациони 

одбор  за одржавање 44.  

Међуопштинских омладинских 

спортских игара “Рогатица 2007. “; 

 4. Информација о раду  Основне 

школе  “Свети Сава”   Рогатица за 2006 

годину; 

 Рок: март – април 2007. године. 

 Обрађивач: Основна школа 

Рогатица. 

 5. Информација о раду  Средње 

школе Рогатица за 2006. годину; 

 Рок: март – април 2007. године. 

 Обрађивач Средња школа 

Рогатица 

 6. Информација Ауто – мото 

друштва Рогатица; 

 Рок: април 2007. године. 

 Обрађивач: Ауто – мото друштво 

Рогатица. 

 7. Информација Ветеринарске 

станице Рогатица; 

 Рок: април 2007. године.- 

 Обрађивач: Ветеринарска 

станица Рогатица. 

 8. Информација о снабдјевању 

електричном енергијом на подручју 

општине Рогатица; 

 Рок:  мај 2007. године. 

 Обрађивач: Електродистрибуција 

Пале – РЈ Рогатица. 

 9. Информација о незапослености 

на подручју општине Рогатица; 

 Рок: мај 2007. године. 

 Обрађивач: Завод за 

запошљавање РС – Подручна јединица 

Рогатица. 

 10. Информација о стању у 

области социјалне и дјечије заштите; 

 Рок: мај 2007. године 

 Обрађивач: Центар за социјални 

рад Рогатица 

 11. Информација о проблемима 

збрињавања и заштите старих лица без 

породичног старања; 

 Рок: јуни 2007. године. 

 Обрађивач: Центар за социјални 

рад 

 12. Информација o положају 

пензионера на подручју општине 

Рогатица; 

 Рок: јуни 2007. године. 

 Обрађивач: Удружење 

пензионера 

 13. Информација о одржаним  44. 

Међуопштинским омладинским 

спортским  играма “Рогатица 2007. “;  

 Рок: август 2007. године.         

 Обрађивач: Организациони 

одбор за одржавање 44.  

Међуопштинских омладинских 

спортских игара “Рогатица 2007. “; 
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IX  ИЗВЈЕШТАЈИ О РАДУ 

 1. Комисије за планирање 

капиталних инвестиција; 

 Рок: јуни и децембар 2007. 

године 

 Обрађивач : Комисија за 

капиталне инвестиције 

 

X  ИЗВЈЕШТАЈИ О РАДУ ЗА 2006. 

ГОДИНУ УСТАНОВА И 

ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ОПШТИНА РОГАТИЦА. 

             1.Извјештај о раду Дома 

здравља “Рогатица” Рогатица; 

             2.Извјештај Дјечијег обданишта 

из Рогатице; 

             3.Извјештај Центра за социјални 

рад Рогатица; 

             4.Извјештај о раду Туристичке 

организације општине Рогатица; 

            5.Извјештај о раду 

Територијалне ватрогасне јединице 

Рогатица; 

            6.Извјештај Црвеног крста из 

Рогатице; 

            7.Извјештај Народне библиотеке 

Рогатица; 

            8.Извјештај ЈКП “Комуналије” 

Рогатица; 

            9.Извјештај ОДКП “Комрад” 

Рогатица; 

          10.Извјештај Општинске изборне 

комисије; 

          11.Извјештај о рад “СЕРДА-е”;

            

         РОК: април – јуни 2007. године.           

 

 Обрађивачи: Руководиоци 

установа и предузећа 

 

XI  ИЗВЈЕШТАЈИ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА О УТРОШКУ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

 Рок: април – мај 2007. године. 

 Подносилац: Буџетски 

корисници. 

 

 

 

 

XII  ОСТАЛА ПИТАЊА 

 Поред наведених питања која ће 

разматрати на сједницама, Скупштина 

општине Рогатица ће разматрати и 

кадровска питања, за чијим се 

рјешавањем укаже потреба и која 

евентуално буде потребно разматрати 

услед доношења нових законских или 

подзаконских аката, ради њихове даље 

примјене. 
Број: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 15.12.2006.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 Програма рада Начелника  

општине Рогатица за 2007. годину, 

Скупштина општине Рогатица на XXIII 

редовној сједници одржаној 15.12.2006. 

године, донијела је сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

            1.Скупштина општине Рогатица 

прихвата Програм рада Начелника 

општине Рогатица  за 2007.  годину, у 

достављеном тексту.                                     

            2. Програм 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: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 15.12.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

 

На основу члана 5. став 2., а у 

вези са чланом 26. став 2., Закона о 

буџетском систему  Републике Српске 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 96/03,14/04,67/05 и 

34/06) и члана 29. став 1. алинеја 3. 

Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица",број:1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници од 
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15.12.2006. године, д о н о с и                                                                 

     

    О  Д  Л  У  К  У   

о усвајању ребаланса Буџета 

општине Рогатица за 2006.годину 
                                           

Члан  1. 

  Овом Одлуком усваја се ребаланс 

Буџета општине Рогатица за 2006.годину. 

 

                              Члан 2.               
  Ребаланс Буџета општине 

Рогатица за 2006. годину састоји се од :                                    

   

-   Буџетских средстава у износу од                

4.000.000  КМ                                                 

-   Текућих трошкова у износу од                      

3.110.000  КМ 

-   Капиталних инвестиција у износу од                   

792.500 КМ      

-   Буџетске резерве у износу од                          

97.500  КМ     

                                                              

Члан  3. 
  Буџетска средства по изворима и 

врстама и буџетски издаци на основне 

намјене и области утврђени су у 

Економској класификацији буџетских 

средстава и буџетских издатака, те 

Организационој и  Функционалној 

класификацији буџетских издатака  

ребаланса Буџета општине Рогатица за 

2006. годину и чине саставни дио ове 

одлуке.     

Члан  4. 

           За закониту употребу буџетских 

средстава и распоред истих на планиране 

основне намјене одговорни су Начелник 

општине и Одјељење за финансије. 

 

Члан  5. 

 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  6. 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица».                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 15.12.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

  

На основу члана 5. став 2., а у 

вези са чланом 26. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 96/03, 14/04, 67/05 и 

34/06) и члана 29. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 15.12.2006. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗВРШЕЊУ РЕБАЛАНСА  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

РОГАТИЦА 

ЗА 2006. ГОДИНУ 

 

ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се 

начин извршења ребаланса буџета 

општине Рогатица за 2006. годину ( у 

даљем тексту: Буџет). 

 Све Одлуке које се односе на 

Буџет морају бити у складу са овом 

одлуком. 

 Ова  Одлука се односи на 

буџетске кориснике и примаоце 

грантова који се у цјелости или 

дјелимично финансирају  из  буџета. 

 

Члан 2. 

 Средства Буџета у износу од 

4.000.000 КМ распоређују се на текуће 

трошкове у износу од 3.110.000 КМ, 

капиталне инвестиције у иносу од 

792.500 КМ  и буџетску резерву у 

износу од 97.500 КМ. 
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 Укупна буџетска потрошња мора 

бити уравнотежена са укупним 

буџетским средствима. 

 

Члан 3. 

 Приходи  Буџета утврђени су 

према Закону  о буџетском систему 

Републике Српске. 

 Буџет се састоји од биланса 

прихода, примитака и финансирања те 

расхода и издатака, са распоредом 

расхода и издатака корисника и 

прималаца грантова. 

 

Члан 4. 

 Буџетски издаци су: 

a)текући трошкови и дознаке нижим 

потрошачким јединицама, 

б)капитални трошкови, позајмљивања и 

отплате дугова и  

ц)средства за посебне намјене. 

 

Члан 5. 

 Наредбодавац и одговорна особа 

за извршење Буџета у цијелини је 

начелник општине. Одјељење за 

финансије управља  и контролише 

прилив и одлив новчаних средстава 

према усвојеном Буџету. Овлаштене 

особе ( начелници одјељења, носиоци  

активности – програма и руководиоци 

јавних институција) помоћни су 

извршиоци и одговорни су за намјенску 

употребу средстава Буџета. 

 Коришћење средстава за текуће 

помоћи и капитална улагања може се 

вршити по добијању сагласности 

начелника општине на план утрошка 

тих средстава, а прије спровођења 

процедура прописаних  Законом о  

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(« Службени гласник Босне и  

Херцеговине « број: 

49/04,50/05,52/05,92/05 и 70/06). 

 

Члан 6. 

 Корисници буџетских средстава 

дужни су средства утврђена у Буџету 

користити руководећи се начелима 

рационалности и штедње. 

Члан 7. 

 Корисници буџетских средстава 

обавезни су да поднесу Одјељењу за 

финансије своје кварталне финансијске 

планове за извршење Буџета и 

тромјесечну динамику трошења 

средстава петнаест дана прије почетка 

сваког квартала. 

 Одјељење за финансије даје 

сагласност буџетским корисницима на 

поднесене кварталне финансијске 

планове за извршење Буџета, а у складу 

са процјењеним остварењем буџетских 

средстава за исти период фискалне 

године. 

 Ако корисник буџета не поднесе 

квартални финансијски план у року из 

става 1. овог члана, квартални 

финансијски план за тог буџетског 

корисника одређује Одјељење за 

финансије. 

 Укупан износ свих кварталних 

финансијских планова за извршење 

Буџета, сваког корисника мора бити 

једнак износу усвојеног годишњег 

Буџета за сваког корисника. 

 

Члан 8. 

 Пренос средстава за измирење 

обавеза по основу буџетских издатака 

из члана 4. ове одлуке врши Одјељење  

за  финансије на основу захтјева који 

сачињава буџетски корисник. 

 

Члан 9. 

 За тачност књиговодствених 

исправа, интерне контролне поступке 

којима подлијежу те исправе и за 

вјеродостојан унос исправа у главну и 

помоћне књиге општине одговара  

буџетски корисник и  Одјељење за 

финансије. 

Члан 10. 

 Изузетно, начелник општине 

може на приједлог Одјељења за 

финансије средства распоређена 

Буџетом прераспоређивати: 

-у оквиру буџетских корисника и  

-између буџетских корисника и 

то до 5 % укупно усвојених средстава 
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буџетских корисника којима се средтсва  

умањују. 

 Начелник општине је обавезан да 

тромјесечно извјештава скупштину 

општине о извршеној прерасподјели 

средстаава из става 1. овог члана. 

 

Члан 11. 

              Расподјела средстава буџетске 

резерве врши се према члану 38. Закона 

о буџетском систему Републике Српске. 

   Начелник општине одлучује о 

коришћењу средстава буџетске резерве 

за  подмирење хитних и непредвиђених 

расхода, које се појаве током буџетске 

године. 

 

 ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 Исплата плата и осталих личних 

примања буџетских корисника врши се 

преносом средстава са Буџета на рачун 

буџетских корисника у одговарајућим 

банкама. 

 Буџетски корисници су обавезни 

да правилно обрачунају плате и друга 

нето лична примања за све запослене, 

обрачунају порезе и доприносе за 

запослене и друга лица. 

 

Члан 13. 

 Обавезе по основу кредита 

извршаваће се у износима који су 

доспјели за плаћање. 

 Обавезе по основу осталих 

расхода Буџета измириће се по 

следећим приоритетима: 

-средства за порезе и доприносе 

на нето плате и остала лична примања, 

-средства за нето плате, 

-средства за остала лична 

примања, 

-поврат јавних прихода по 

основу аката надлежних органа, 

-средства за обавезе према 

добављачима за робу, материјал и 

услуге, 

-средства за обавезе према 

добављачима за инвестиције и 

инвестиционо одржавање и  

-средства за остале обавезе.  

Одјељење за финансије дужно је 

утврдити термински мјесечни план за 

извршење обавеза из става 1. и 2. овог 

члана. 

Члан 14. 

 Буџетски корисници дужни су да 

се у поступку набавке роба, материјала 

и вршења услуга придржавају одредаба 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, као и процедура о 

обавезној примјени модула набавки. 

 

Члан 15. 

 Контролу намјенског коришћења 

и утрошка буџетских средстава, као и 

поступања корисника буџетских 

средстава према одредбама ове одлуке 

врши се према  одредбама Закона о 

буџетском систему Републике Српске, 

Одлуке о формирању интерне контроле 

број: 01-022-16/06 од 24.03.2006.године  

и Правилника о интерним контролама и 

интерним контролним поступцима ( 

«Службени гласник општине Рогатица», 

број: 4/06). 

Члан 16. 

 Сви буџетски корисници дужни  

су да у року од 15 дана од дана настанка 

промјене у својој организацији и 

статусу обавијесте Одјељење за 

финансије. 

Члан 17. 

 Правилнике, упутства и 

инструкције о спровођењу ове одлуке 

прописује начелник општине. 

 

Члан 18. 

 У мјери у којој су дефиниције 

или одредбе ове одлуке у сукобу са 

другим одлукама општине, одредбе из 

ове одлуке имаће приоритет над 

одредбама других одлука у  стварима 

које  се тичу извршавања Буџета по 

свим ставкама. 

 Уколико су другим одлукама 

прописани новчани издаци из Буџета 
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који се разликују од планираних износа 

по овој одлуци или по одлуци о Буџету 

за 2006. годину, обавезно се примјењују 

одредбе и планирани износи 

предвиђени овом одлуком и одлуком о 

Буџету за 2006. годину.  

 

Члан 19. 

 Начелник општине извјештава 

Скупштину општине о извршавању  

Буџета полугодишње и годишње, а за 

три и девет мјесеци даје информацију о 

извршењу Буџета. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица «. 
Број: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 15.12.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

                           

На основу члана 26. став 2. 

Закона о буџетском систему  

Републике Српске («Службени 

гласник Републике Српске», број: 

96/03,14/04,67/05 и 34/06) и члана 29. 

став 1. алинеја 3. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица",број:1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници од 15.12.2006. године,            

д  о  н  о  с  и   

     

           О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању  Буџета општине 

Рогатица за 2007.годину 
 

Члан  1. 

  Овом Одлуком усваја се Буџет 

општине Рогатица за 2007.годину. 

 

                             Члан 2.                 
  Буџет општине Рогатица за 2007. 

годину састоји се од :                                                

    

-   Буџетских средстава у износу од                

4.300.000  КМ                                                 

-   Текућих трошкова у износу од                      

3.364.000  КМ 

-   Капиталних инвестиција у износу од                   

828.500 КМ      

-    Буџетске резерве у износу од                        

107.500  КМ                                             

                              Члан  3. 
  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 2007. годину 

и чине саставни дио ове одлуке.  

       

       Члан  4.     

  За закониту употребу буџетских 

средстава и распоред истих на планиране 

основне намјене одговорни су Начелник 

општине и Одјељење за финансије. 

       

      Члан  5.  

 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  6. 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица».           Број: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 15.12.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

На основу члана 27. став 2. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске («Службени гласник Републике 

Српске», број: 96/03, 14/04, 67/05 и 

34/06) и члана 29. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

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

одржаној 15.12.2006. године, доноси 

 

  О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

              ЗА 2007. ГОДИНУ 

 

ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописује се 

начин извршења буџета општине 

Рогатица за 2007. годину ( у даљем 

тексту: Буџет). 

 Све Одлуке које се односе на 

Буџет морају бити у складу са овом 

одлуком. 

 Ова  Одлука се односи на 

буџетске кориснике и примаоце 

грантова који се у цјелости или 

дјелимично финансирају  из  буџета. 

 

Члан 2. 

 Средства Буџета у износу од 

4.300.000 КМ распоређују се на текуће 

трошкове у износу од 3.364.000 КМ, 

капиталне инвестиције у иносу од 

828.500 КМ  и буџетску резерву у 

износу од 107.500 КМ. 

 Укупна буџетска потрошња мора 

бити уравнотежена са укупним 

буџетским средствима. 

 

Члан 3. 

 Приходи  Буџета утврђени су 

према Закону  о буџетском систему 

Републике Српске. 

 Буџет се састоји од биланса 

прихода, примитака и финансирања те 

расхода и издатака, са распоредом 

расхода и издатака корисника и 

прималаца грантова. 

 

Члан 4. 

 Буџетски издаци су: 

a) текући трошкови и 

дознаке нижим потрошачким 

јединицама, 

b) капитални трошкови, 

позајмљивања и отплате дугова и  

c) средства за посебне намјене. 

 

Члан 5. 

 Наредбодавац и одговорна особа 

за извршење Буџета у цијелини је 

начелник општине. Одјељење за 

финансије управља  и контролише 

прилив и одлив новчаних средстава 

према усвојеном Буџету. Овлаштене 

особе ( начелници одјељења, носиоци  

активности – програма и руководиоци 

јавних институција) помоћни су 

извршиоци и одговорни су за намјенску 

употребу средстава Буџета. 

 Коришћење средстава за текуће 

помоћи и капитална улагања може се 

вршити по добијању сагласности 

начелника општине на план утрошка 

тих средстава, а прије спровођења 

процедура прописаних  Законом о  

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(« Службени гласник Босне и  

Херцеговине « број: 

49/04,50/05,52/05,92/05 и 70/06). 

 

Члан 6. 

 Корисници буџетских средстава 

дужни су средства утврђена у Буџету 

користити руководећи се начелима 

рационалности и штедње. 

 

Члан 7. 

 Корисници буџетских средстава 

обавезни су да поднесу Одјељењу за 

финансије своје кварталне финансијске 

планове за извршење Буџета и 

тромјесечну динамику трошења 

средстава петнаест дана прије почетка 

сваког квартала. 

 Одјељење за финансије даје 

сагласност буџетским корисницима на 

поднесене кварталне финансијске 

планове за извршење Буџета, а у складу 

са процјењеним остварењем буџетских 

средстава за исти период фискалне 

године. 

 Ако корисник буџета не поднесе 

квартални финансијски план у року из 
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става 1. овог члана, квартални 

финансијски план за тог буџетског 

корисника одређује Одјељење за 

финансије. 

 Укупан износ свих кварталних 

финансијских планова за извршење 

Буџета, сваког корисника мора бити 

једнак износу усвојеног годишњег 

Буџета за сваког корисника. 

 

Члан 8. 

 Пренос средстава за измирење 

обавеза по основу буџетских издатака 

из члана 4. ове одлуке врши Одјељење  

за  финансије на основу захтјева који 

сачињава буџетски корисник. 

 

Члан 9. 

 За тачност књиговодствених 

исправа, интерне контролне поступке 

којима подлијежу те исправе и за 

вјеродостојан унос исправа у главну и 

помоћне књиге општине одговара  

буџетски корисник и  Одјељење за 

финансије. 

Члан 10. 

 Изузетно, начелник општине 

може на приједлог Одјељења за 

финансије средства распоређена 

Буџетом прераспоређивати: 

- у оквиру буџетских 

корисника и  

- између буџетских корисника 

и то до 5 % укупно усвојених 

средстава буџетских  

корисника којима се средтсва  

умањују. 

 Начелник општине је обавезан да 

тромјесечно извјештава скупштину 

општине о извршеној прерасподјели 

средстаава из става 1. овог члана. 

 

Члан 11. 

              Расподјела средстава буџетске 

резерве врши се према члану 38. Закона 

о буџетском систему Републике Српске. 

  Начелник општине одлучује о 

коришћењу средстава буџетске резерве 

за  подмирење хитних и непредвиђених 

расхода, које се појаве током буџетске 

године. 

 ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 Исплата плата и осталих личних 

примања буџетских корисника врши се 

преносом средстава са Буџета на рачун 

буџетских корисника у одговарајућим 

банкама. 

 Буџетски корисници су обавезни 

да правилно обрачунају плате и друга 

нето лична примања за све запослене, 

обрачунају порезе и доприносе за 

запослене и друга лица. 

 

Члан 13. 

 Обавезе по основу кредита 

извршаваће се у износима који су 

доспјели за плаћање. 

 Обавезе по основу осталих 

расхода Буџета измириће се по 

следећим приоритетима: 

-средства за порезе и доприносе 

на нето плате и остала лична примања, 

-средства за нето плате, 

-средства за остала лична 

примања, 

-поврат јавних прихода по 

основу аката надлежних органа, 

-средства за обавезе према 

добављачима за робу, материјал и 

услуге, 

-средства за обавезе према 

добављачима за инвестиције и 

инвестиционо одржавање и  

-средства за остале обавезе.  

Одјељење за финансије дужно је 

утврдити термински мјесечни план за 

извршење обавеза из става 1. и 2. овог 

члана. 

Члан 14. 

 Буџетски корисници дужни су да 

се у поступку набавке роба, материјала 

и вршења услуга придржавају одредаба 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, као и процедура о 

обавезној примјени модула набавки. 
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Члан 15. 

 Контролу намјенског коришћења 

и утрошка буџетских средстава, као и 

поступања корисника буџетских 

средстава према одредбама ове одлуке 

врши се према  одредбама Закона о 

буџетском систему Републике Српске, 

Одлуке о формирању интерне контроле 

број: 01-022-16/06 од 24.03.2006.године  

и Правилника о интерним контролама и 

интерним контролним поступцима ( 

«Службени гласник општине Рогатица», 

број: 4/06). 

Члан 16. 

 Сви буџетски корисници дужни  

су да у року од 15 дана од дана настанка 

промјене у својој организацији и 

статусу обавијесте Одјељење за 

финансије. 

Члан 17. 

 Правилнике, упутства и 

инструкције о спровођењу ове одлуке 

прописује начелник општине. 

 

Члан 18. 

 У мјери у којој су дефиниције 

или одредбе ове одлуке у сукобу са 

другим одлукама општине, одредбе из 

ове одлуке имаће приоритет над 

одредбама других одлука у  стварима 

које  се тичу извршавања Буџета по 

свим ставкама. 

 Уколико су другим одлукама 

прописани новчани издаци из Буџета 

који се разликују од планираних износа 

по овој одлуци или по одлуци о Буџету 

за 2007. годину, обавезно се примјењују 

одредбе и планирани износи 

предвиђени овом одлуком и одлуком о 

Буџету за 2007. годину.  

 

Члан 19. 

 Начелник општине извјештава 

Скупштину општине о извршавању  

Буџета полугодишње и годишње, а за 

три и девет мјесеци даје информацију о 

извршењу Буџета. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица «. 
Број: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 15.12.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
     Број: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

   

На основу члана  4. Правилника  

о садржају плана  прилагођавања  за 

постојећа постројења  и уређаје  за 

дјелатности управљања отпадом  и 

активностима које предузима надлежни 

орган (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 39/05 ),  у складу са  

чланом 30. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 

118/05 )  и чланом 29. Статута општине 

Рогатица ('' Службени гласник општине 

Рогатица'', број : 1/05 ),  Скупштина 

општине Рогатица на  XXIII редовној 

сједници одржаној   15.12. 2006. године,  

д о н и ј е л а    ј е 

 

О Д Л У К У 

о  именовању одговорног лица за 

израду Плана прилагођавања 

депоније '' Рудине'' 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком именује се 

одговорно правно лице ОДКП '' Комрад 

'' из Рогатице за  израду Плана 

прилагођавања  за постојећа постројења 

и уређаје  за дјелатности управљања 

отпадом депоније ''Рудине'' ( у даљем 

тексту: План), у власништву  Општине  

Рогатица.  

Члан 2. 

Одговорно  правно лице , ОДКП  

''Комрад''  из Рогатице, дужно је    у 

свему  ускладити План са одредбама 

члана 2. Правилника  о садржају плана  

прилагођавања  за постојећа постројења  

и уређаје за дјелатности управљања 

отпадом и активностима  које 

предузима надлежни орган ( '' Службени 

гласник Републике Српске'', број:39/05 

).  
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Члан 3. 
  Одговорно правно лице је дужно 

да о свим кључним фазама израде 

Плана,  информише  начелника 

општине. 

Примјерак коначне верзије 

Плана, одговорно правно лице је дужно 

доставити начелнику општине ради  

благовременог подношења захтјева  за 

одобрење Плана надлежном 

Министарству.                                           

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања  у                    

''Службеном гласнику општине 

Рогатица''. 
Број: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 15.12.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

__________________________________________________ 
   

 

На основу члана 4. 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. став 1. алинеја 25. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на XXIII 

редовној сједници одржаној дана 

15.12.2006. године, д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о расписивању конкурса за избор и 

именовање директора Јавне 

предшколске 

                  васпитно - образовне 

установе Дјечије обданиште Рогатица 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком  расписује се 

конкурс за избор и именовање 

директора Јавне предшколске васпитно 

- образовне установе Дјечије обданиште 

Рогатица . 

 

 

Члан 2. 

 Комисија за избор и именовања 

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 статутом   

наведене институције. 

 

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 именовања 

Скуппштине општине Рогатица. 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 15.12.2006.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 обављеној 

жетви стрних житарица и убирању рода 

кромпира и припремама за јесењу сјетву 

на подручју општине Рогатица у 2006. 

години, Скупштина општине Рогатица 
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на XXIII редовној сједници одржаној 

15.12.2006. године, донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1. Прихвата се Информација о 

обављеној жетви стрних житарица и 

убирању рода кромпира и припремама 

за јесењу сјетву на подручју општине 

Рогатица  у 2006. години 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: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 15.12.2006.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 Извјештаја  Комисије за 

имплементацију Модула број 1. - 

Пројекта Уговор о проведеној анкети: 

Испитивање јавног мишљења о слободи 

приступа информацијама, Скупштина 

општине Рогатица на XXIII редовној 

сједници одржаној 15.12.2006. године, 

донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1. Прихвата се  Извјештај 

Комисије за имплементацију Модула 

број 1. - Пројекта Уговор о проведеној 

анкети: Испитивање јавног мишљења о 

слободи приступа информацијама,  у  

достављеном  тексту. 

            2.Извјештај 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: 01/2-013-16/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 15.12.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р.____ 

                                                                                                                                                                                                                                 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
          

 

         Сходно надлежностима Начелника 

општине, утврђеним чланом 43. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 

101/04, 42/05 и 118/05), и чланом 43. 

Статута општине Рогатица ("Службени 

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

а на основу Плана капиталних 

инвестиција за период 2007. – 2011. 

година („Службени гласник општине 

Рогатица“, број: 10/06) и селективног 

приступа остваривања стратешких 

циљева и развојних програма и 

пројеката утврђених Стратешким 

планом  развоја општине Рогатица 

2004.-2010. годинa („Службени гласник  

Града Источно Сарајево“, број:  9/04),   

п  р  е  д  л  а  ж  е  м 

 

П   Р   О   Г   Р   А   М 

РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

РОГАТИЦА 

ЗА 2007. ГОДИНУ 

 

I 

1.Законито и транспарентно  

извршење усвојеног Буџета за 2007.   

годину. 

 

2.Извршење Програма рада 

Скупштине општине Рогатица за 2007. 

годину. 

3.Реализација пројеката према 

Протоколу о међусобној сарадњи 

између Општине Рогатица и Развојне 

агенције СЕРДА-е. 

4.Наставак реализације ГАП 

пројекта (Пројекат управне 

одговорности). 

5.Наставак реализације одобреног 

пројекта Свјетске банке путем Фонда за 

развој и запошљавање Бања Лука. 

6.Оргaнизовање 44. 

Међуопштинских омладинских 

спортских игара „Рогатица 2007“. 
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7.Организовање 43. Регионалне 

пољопривредне изложбе „Рогатица 

2007.“ у Рогатици. 

 

II 

8.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); 

               -успостављање базе података о 

додјељеним средствима на име 

повратка. 

 

9. У области комуналне 

инфраструктуре: 

 а) На подручју насеља градског 

карактера: 

               -израда студије   и пројекта за 

изградњу градске топлане ( 3-ћи 

пројекат Плана капиталних инвестиција  

-  планирано 50.000,00 КМ); 

-изградња водоводних базена ( 8-

ми пројекат Плана капиталних 

инвестиција - планирано  30.000,00 

КМ); 

-чишћење корита ријеке 

Ракитнице (5-ти пројекат Плана 

капиталних инвестиција - планирано  

20.000,00 КМ); 

-изградња канализационе мреже 

на дионици Сладара – Закула                    

( вриједност по Пројекту 160.000,00 

КМ); 

-изградња канализационе мреже 

у насељу Борач II ( вриједност по 

пројекту 82.000,00 КМ); 

-изградња треће саобраћајне 

траке на раскрсници код аутобуске 

станице; 

-наставак активности на 

реконструкцији и изградњи градске 

расвјете; 

б) На подручју општине: 

           -наставак модернизације дијела 

локалног пута Рогатица - Закомо - 

Радуш  ( дионица Гуждељи – Радуш у 

дужини од 4 км – вриједност по 

предрачуну 288.000,00 КМ ); 

             -наставак модернизације дијела 

локалног пута Кадарев До – Берковићи 

– Глуховина – Мркоњићи  (дионица  у 

дужини од 1.500 м  - вриједност по 

предрачуну 120.000,00 КМ); 

            -изградња водовода у Сељанима 

( 4-ти пројекат Плана капиталних 

инвестиција - планирано  100.000,00 

КМ); 

             -израда студије изводљивости и  

пројектне документације за изградњу 

водовода у Мјесној заједници Стјенице 

( 10-ти пројекат Плана капиталних 

инвестиција -  планирано 50.000,00 

КМ); 

             -изградња водовода Пињско 

Врело – Карачићи – Голубовићи ( 11-ти 

пројекат Плана капиталних инвестиција 

- планирано  15.000,00 КМ); 

            -уређење корита потока Сутјеска 

– Грачаница од изворишта „Врела“ до  

ушћа у ријеку Ракитницу; 

           -одржавање локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица на 

подручју општине Рогатица: 

а) Заградац – Сељани ( до Шљивића 

кућа); 

б) Вратсалићи – Пљеско – Камен – 

Мишевина; 

в)Хаџић брдо – гробље уЋемановићима; 

г) Шљедовићи – Селмановина – 

Пљеско; 

д) Сељани – Манђер – Распут њиве; 

ђ) Сељани – Стрмац; 

           -изградња високонапонске и 

нисконапонске мреже у повратничким  

насељима; 

          -санација расвјете у центру мјесне 

заједнице Борика. 

 

10.У области образовања, културе и 

спорта: 

    -санација крова објекта „А“ 

матичне основне школе у Рогатици ( 9-

ти пројекат Плана капиталних 
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инвестиција - планирано  56.000,оо 

КМ); 

          -асфлатирање Спортског центра ( 

1-ви пројекат Плана капиталних 

инестиција - планирано 100.000,00 КМ); 

          -изградња базена на Спортском 

центру  ( 2-ги пројекат Плана 

капиталних инвестиција - планирано 

200.000,00 КМ); 

          -изградња трибина на Спортском 

центру ( вриједност по предрачуну 

120.000,00 КМ); 

 

III 

    11.  У  области   стварања   стабилног   

друштвено-политичког   амбијента  и 

јачању друштвених дјелатности у 

функцији грађана: 

-монтажа и инсталисање система 

за загријавање зграде Општине (  7-ми 

пројекат Плана капиталних инвестиција 

- планирано    80.000,00 КМ); 

-адаптација и уређење просторија 

мјесних канцеларија – тамо гдје су  

организоване; 

           -израда информативних паноа у 

центрима мјесних заједница ( ако 

постоје услови ); 

          -уређење сточних догона у 

мјесним заједницама Козићи, Жепа, 

Стјенице, Гучево, са могућношћу 

отварања пијачних дана; 

          -подизање нивоа социјалне 

заштите становништва планирањем 

средстава у Буџету општине Рогатица за 

2007. годину; 

          -анкетирање грађана по мјесним 

заједницама, с циљем утврђивања 

приоритетних проблема, везано за 

Буџет 2008. године; 

          -организовање јавне расправе о 

Нацрту Буџета за 2008. годину по 

мјесним заједницама; 

        -организовање јавне трибине о 

Буџету за 2008. годину. 

                       

                         IV 

         Поред таксативно набројаних 

програмских активности које 

захтијевају значајна финансијска 

средства, Програм рада начелника 

употпуњује и: 

            -одређивање пословних зона на 

подручју 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 

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: 01-013-15/06                           НАЧЕЛНИК 

Рогатица,15.11.2006.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), члана 43. 

Статута општине Рогатица („Службени 

гласник општине Рогатица“, број: 1/05) 

и Протокола о заједничкој сарадњи на 

реализацији Програма потпуног 

стамбеног збрињавања породица 

погинулих бораца и ратних војних 

инвалида у Републици Српској – 

Потпројекта за 2006. годину, којим је 

утврђен приједлог Одлуке о прихватању 

и финансирању Пројекта, Начелник 

општине Рогатица,  д  о  н  о  с  и 

 

О   Д   Л   У   К   У 

о    куповини  два једнособна стана 
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Члан 1. 

1.Општина Рогатица се 

опредељује за куповину два једнособна 

стана за збрињавање ППБ-а у складу са 

Програмом Владе Републике Српске – 

Потпројекат за 2006. годину. 

2.Куповину станова финансираће 

Министарство рада и борачко-

инвалидске заштите у износу од 

42.000,00 КМ уз евентуално учешће 

општине Рогатица. 

 

Члан 2. 

 Комисија за набавку два 

једнособна стана провешће сву 

потребну процедуру у складу са  

Законом и другим прописима, након 

чега ће се сачинити Уговор са 

најуспјешнијим понуђачем уз 

сагласност надлежног Министарства. 

 

Члан 3. 

 Одлука  ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рогатица“. 
Број: 01-56-15/06                           НАЧЕЛНИК 

Рогатица,01.12.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

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

члана 23. Уредбе о канцеларијском 

пословању („Службени гласник 

Републике Српске), број: 1/04) и члана 

43. Статута Општине Рогатица 

(„Службени гласник општине 

Рогатица“, број: 1/05),  Начелник 

општине Рогатица, 18. октобра 2006. 

године,    д о н о с и  

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о кацеларијском пословању органима 
Општине Рогатица 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником  уређује се 

кацеларијско пословање у органима 

Општине Рогатица које обухвата 

примање, отварање и преглед поште 

(докумената),евидентирање докумената, 

слање докумената у сврху предузимања 

даљих радњи,  рад на документима, 

дистрибуирање, архивирање и чување 

докумената. 

Члан 2. 

Кацеларијско пословање у 

органима Општине Рогатица организује 

се и води по начелима обавезности, 

свеобухватности, уредности, 

економичности, једноставности, 

тачности, експедитивности, 

рационалности и чувања виталне 

документације. 

 

Члан 3. 

У смислу  канцеларијског 

пословања поједини термини имају 

сљедеће значење: 

 а)  акт је сваки писани  састав 

којим се покреће, допуњује, мијења, 

прекида или завршава нека службена 

радња органа општине; 

 б) прилог је писани састав 

(документ, табела, графикон, цртеж и 

сл.) или физички предмет, који се 

прилаже уз акт ради допуњавања, 

објашњења или доказивања садржине 

акта; 

 в) предмет је скуп свих аката и 

прилога који се односе на исто питање 

или задатак и чини посебну и 

самосталну цјелину; 

 г)  досије представља скуп више 

предмета који се односе на исту 

материју или исто правно или физичко 

лице и који се као једна цјелина чувају, 

на истом мјесту; 

 д) фасцикл представља омот, 

кутију, сандук, корице и слично у којим 

је сложено више предмета или више 

досијеа који се послије завршеног 

поступка чувају у тим фасциклама; 

 ђ) архивска грађа је сав изворни 

и репродуцирани ( писани, цртани и 
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штампани, фотографицани, филмовани, 

фонографирани или на други начин 

забиљежени) документацијски 

материјал од значаја за историју, 

културу и остале друштвене потребе, 

који је настао у раду органа општине 

без обзира гдје је и када настао; 

  е)регистратурски материјал чине 

списи (акти и предмети), фотографски и 

фонографски снимци и на други начин 

састављени записи (документи, као и 

књиге и картотеке о евиденцији тих 

списа, записа и докумената), примљени 

и настали у раду органа државне службе 

док су од значаја за њихов текући рад 

или док из тог регистратурског 

материјала није одабрана архивска 

грађа коа ће се трајно чувати; 

         ж) писарница је организацијска 

јединица или радно мјесто у органу 

општине гдје се врше послови из члана  

5.  овог Правилника; 

 з) архива је саставни дио 

писарнице гдје се чувају завршени 

(архивирани) предмети и акти, 

евиденције о актима и предметима, као 

и остали документацијски материјал до 

њихове предаје надлежном архиву или 

до њиховог уништења. 

 

Члан 4. 

У оквиру канцеларијског 

пословања воде се основне и помоћне 

евиденције о актима и предметима из 

надлежности Општине, а то су: 

1.Картотека предмета; 

2.Компјутерски и информациони 

систем; 

3.Дјеловодник за повјерљиву и 

строго повјерљиву пошту; 

4.Књига рачуна; 

5.Интерне доставне књиге; 

6.Доставна књига за мјесто; 

7.Архивска књига; 

8.Картон за доставу службених 

листова; 

9.Роковник; 

10.Књига отпремне поште. 

 

II  ПРИЈЕМ, ОТВАРАЊЕ, 

ПРЕГЛЕДАЊЕ, ОЗНАЧАВАЊЕ, 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ, 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПОШТЕ, 

ОТПРЕМАЊЕ,АРХИВИРАЊЕ И 

ЧУВАЊЕ ПРЕДМЕТА 

   

a) Пријем поште 

 

Члан 5. 

(1). Примање поште обухвата 

пријем: захтјева, молби, жалби, дописа, 

финансијских докумената, пакета, 

телеграма и друго, а врши се у 

писарници од стране радника писарнице 

који је за то писмено овлашћен. 

 (2). Пошту из поштанског 

прегратка преузима радник који за то 

има писмено овлашћење од начелника 

Одјељења за општу управу. 

 (3). Службеник који прима пошту 

непосредно од странке не смије одбити 

пријем ако је пошта адресирана на 

орган или Административну службу 

општине Рогатица, осим ако је поднесак 

нетаксиран или недовољно таксиран, а 

подлијеже плаћању таксе. 

 (4). У погледу нетаксираних или 

недовољно таксираних аката и њихових 

прилога, као и у погледу поступања са 

актима и њиховим прилозима на којима 

се утврде неисправности у таксирању, 

треба поступити по важећим прописима 

о таксама. 

 (5). Ако се приликом прегледа 

поште примљене преко поштанске 

службе утврди да поднесак није 

таксиран или је недовољно таксиран, то 

ће се констатовати кратком службеном 

забиљешком на поднеску која се 

уписује поред отиска пријемног 

штамбиља. 

  б) Отварање поште 

 

Члан 6. 

(1). Отварање и прегледање 

цјелокупне службене поште (обична, 

повјерљива и строго повјерљива, 

вриједносне пошиљке и др.) органа 
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општине врши радник писарнице који је 

за то овлаштен. 

 (2). Пошиљке у вези са 

тендерима, лицитацијама и слично, 

радник писарнице не отвара. На 

затвореном коверту ставља се отисак 

пријемног штамбиља са бројем, 

датумом и часом примања. 

 (3). Пошиљке у вези са 

објављеним тендерима и лицитацијама 

отвара комисија образована у ту сврху. 

 (4).  Пошиљке примљене на име 

одређеног службеника, запосленог у 

органу општине, уручује се неотворена 

том службенику. Ако службеник након 

отварања утврди да пошиљка 

представља службени акт упућен органу 

општине, дужан је у року од 24 часа 

доставити акт писарници на 

евидентирање. 

Члан 7. 

Отварање поште врши се 

пажљиво да се не оштети поштански 

жиг и друге ознаке на акту (адреса 

пошиљаоца, поштанске наљепнице, 

ознаке писмена и др.) као и акти и 

прилози који се налазе у омоту. Уз 

примљени акт се прилаже и коверат 

када је датум битан за рачунање рокова  

или када се из поднеска не може 

утврдити мјесто и адреса пошиљаоца, а 

ови подаци су означени на коверту. 

 

Члан 8. 

Прије отварања коверата које се 

односе на препоручене пошиљке, као и 

омота пакета или друге службене поште 

која је примљена оштећена, за коју 

постоји сумња да је неовлаштено 

отварана, треба уз присуство још два 

службеника сачинити службену 

забиљешку  у којој ће се констатовати 

врста и обим оштећења, и шта у 

примљеним пошиљкама недостаје. 

 

Члан 9. 

(1). Ако се након отварања 

пошиљке утврди да постоје одређени 

недостаци, те недостатке  треба 

констатовати кратком забиљешком на 

акту која се исписује непосредно  уз 

отисак пријемног штамбиља ( на 

примјер: „примљено без прилога“). 

 (2). Ако се у пошиљци нађе акт 

адресиран на неки други орган, службу 

или друго правно или физичко  лице, на 

том акту се уписује прибиљешка 

„погрешно достављен“ и на 

најпогоднији начин, куриром или путем 

поште доставља се ономе коме је 

насловљен. 

 (3). Ако се приликом отварања 

пошиљке утврди да је уз акт приложен 

новац или нека друга вриједност, на 

примљеном акту треба кратком 

забиљешком констатовати њихову 

врсту и износ (на примјер: „примљено 5 

КМ“ или „примљено поштанских 

марака у вриједности од 5 КМ“ итд.). 

 

в)Одређивање организационих 

јединица односно радних мјеста 

 

Члан 10. 

(1). Ради стварања услова да се 

може вршити распоређивање поште на 

службенике који су надлежни радити на 

добијеном  акту, морају се одредити 

организационе јединице, односно радна 

мјеста  којима ће се пошта достављати у 

рад. Јединице, односно радна мјеста 

одређују се рјешењем које доноси 

начелник Одјељења за општу управу. 

Рјешење садржи назив организационе 

јединице, односно називе радних мјеста 

и њихове бројчане ознаке почев од 01 па 

надаље. 

 (2). Рјешење се доноси на 

почетку сваке календарске године, а у 

току године се мијења ако дође до 

измјене организационих јединица, 

односно радних мјеста којима се пошта 

доставља у рад. Организационе 

јединице, односно радна мјеста одређују 

се према Правилнику о унутрашњој 

организацији. 

 

 г) Сигнирање и достављање 

поште у рад 
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Члан 11. 

(1). Распоређивање, односно 

сигнирање поште врши овлашћени 

радник писарнице. Сигнирање поште 

подразумијева распоређивање  аката, 

односно предмета на организационе 

јединице, односно на радна мјеста. 

Сигнирање поште врши се тако што се 

на сваки  акт послије прегледања, на 

првој страници у десном горњем углу 

уписује број организационе јединице, 

односно број радног мјеста којем се 

пошта доставља у рад, датум отварања и 

прегледања поште, класификациони 

знак из јединствене класификације 

аката и редни број са бројчаника.  

 (2). Интерни достављач, путем 

интерне доставне књиге врши 

дистрибуцију примљених аката по 

организационим јединицама или радним 

мјестима, након што их прегледа 

начелник општине или лице које он 

овласти. 

 д) Враћање предмета 

писарници 

Члан 12. 

(1). Предмет се закључује када је 

ријешен, обустављен до одређеног рока, 

припојен другом предмету или 

раздвојен на два или више предмета. 

 (2). Службеник који рјешава 

предмет дужан је о свакој промјени 

статуса предмета без одлагања 

обавјестити задуженог службеника 

писарнице. 

 (3). Службеник који писарници 

предаје предмете дужан је да их означи 

једном од ознака развођења. 

 (4). Сви рјешени предмети које 

треба отпремити, ставити у роковник, 

архивирати или уступити некој другој 

организационој јединици, враћају се 

писарници путем интерне доставне 

књиге и електронски. 

 (5). На примјерку акта који се 

архивира, на лијевој страни испод 

текста акта, службеник ставља упутство 

писарници о начину отреме и развођења 

акта. 

 (6). Приликом преузимања 

ријешених предмета службеник 

писарнице дужан је да провјери 

формалну исправност предмета и да на 

евентуалне недостатке укаже  

службенику и врати му предмет на 

допуну ( на примјер: ако адреса није 

тачна или потпуна, предмет није 

комплетан, недостаје ознака кратке 

садржине, веза бројева или број 

прилога, нису уписани акти, прилози и 

сл. у евиденцији на првој унутрашњој 

страници омота списа или ако недостају 

упутства писарници у погледу отпреме 

и развођења јединица документације). 

 

 ђ) Отпремање поште 

 

 (1). Пошту у физичком облику 

отпрема службеник писарнице задужен 

за отпрему поште. 

 (2). Пошту у електронском 

облику отпрема лице које има приступ 

електронској адреси органа с које се ова 

пошта отпрема. 

 (3). Пошта у физичком облику 

отпрема се путем јавне поштанске 

службе, властите курирске службе или 

непосредном предајом адресату или 

његовом пуномоћнику. 

 (4). Уколико се за пошту у 

физичком облику тражи потврда о 

датуму и/или времену пријема 

(доставница), иста се отпрема у коверту 

са доставницом. 

 (5). Под временом отпреме 

подразумијева се дан, а по потреби и 

вријеме (сат и минут) када је овлашћени 

службеник пошиљку предао јавној 

поштанској служби, односно када је 

пошиљку доставио на адресу примаоца 

или  му је исту непосредно уручио. 

 (6). Сви предмети достављени на 

отпрему, по правилу, отпремају се истог 

дана када су и примљени у писарницу. 

Предмети преузети послије 

закључивања књига отпреме поште, ако 

нису хитни, отпремају се наредног 

радног дана. 
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 (7). Предмети или акти који се 

истог дана упућују на исту адресу, 

стављају се  у један  коверат. Ако се 

један од тих предмета или аката 

отпрема препоручено, у заједнички 

коверат ставиће се и остали предмети 

или акти који би се иначе отпремали као 

обичне пошиљке, ако се тиме постижу 

уштеде у пословању.  

 (8). По правилу пошта се отпрема 

у ковертама одговарајућег формата. У 

лијевом горњем  углу предње  стране 

коверта уписује се пун назив, сједиште 

и ближа адреса органа општине и 

евиденциони бројеви предмета или 

аката који се налазе у коверту. За ове 

намјене може да се користи и штамбиљ 

са отиснутим одговарајућим текстом. 

 (9). У унутрашњем саобраћају у 

адреси се исписује: име и презиме 

физичког или назив правног лица, улица 

и број или број поштанског фаxа, 

поштански број и мјесто. 

 (11). Назив мјеста на адреси се 

исписује великим штампаним словима. 

 (12). Акти и предмети управног 

поступка, непоништене таксене марке и 

друге вриједности, као и повјерљиве и 

строго поврељиве пошиљке, отпремају 

се препоручено (у затвореним 

ковертама) или путем књиге 

отпремљене поште ако се достављање 

врши путем курира. 

 (13). Коверте са поверљивим и 

строго повјерљивим актима морају бити 

запечаћене или на други погодан начин 

обезбјеђене. Прије стављања у коверат 

акт се заштићује комадом чистог 

папира. Печаћење коверте врши се тако 

што се на средини полеђине и на њеним 

саставцима, преко растопљеног 

печатног воска утисне жиг. 

 (14). Службеник који доставља 

предмет или акт на отпрему дужан је  да 

службенику задуженом за отпрему 

поште да упутство о распореду и броју 

аката, начину отпреме, облику и 

садржају пошиљке. 

 (15). У писарници се обавезно 

води евиденција  о отпремљеној пошти. 

 е) Архивирање и чување 

предмета и аката 

 

Члан 13. 

 1.   Стављање предмета и аката 

у архиву 

 (1). Предмети и акти у којима је 

поступак у потпуности окончан 

(ријешени предмети и акти) одлажу се у 

архиву органа општине. 

 (2). Прије стављања предмета и 

аката у архиву службеник писарнице  је 

дужан провјерити нарочито сљедеће 

чињенице: 

а) да је постпупак у предмету  

потпуности окончан, 

б) да ли се  у предмету налазе 

прилози и документи које би требало 

вратити странкама, 

в)  да уз предмет нису погрешком 

припојени акти неког другог предмета 

или његови прилози и сл., 

г) да ли су у предмету 

хронолошким редом сложени прилози     

евидентирани на првој унутрашњој 

страници омота за предмет и   акте. 

(3). Ако су омоти за предмете и 

акте знатно оштећени, предмет односно 

акт треба прије стављања у архиву 

ставити у нови омот и на њему уписати 

податке с омота који се замјењује. 

 

2.  Сређивање и чување предмета 

у архиви 

(1). Завршени предмети и акти 

сређују се у архиви тако што се слажу 

по класификационим ознакама, а унутар 

тих ознака по редним бројевима са 

бројчаног картона (као и картице у 

картотеци). 

(2). За предмете и акте исте 

класификационе ознаке по правилу 

треба предвидјети посебан фасцикл у 

коју ће се завршени предмети одлагати. 

На фасцикл се уписују сљедећи подаци: 

назив органа општине, класификациона 

ознака  предмета и  аката и година  у 

којој је поступак по тим предметима 

окончан. 
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(3). Поједини обимнији предмети 

могу се  чувати одвојено у посебном 

фасциклу. Поред података из 

претходног става треба на овом 

фасциклу написати ознаку кратке 

садржине предмета, а на мјесту гдје би 

требало да се налази тај предмет у 

редовном фасциклу ставља се кратка 

забиљешка са назнаком мјеста гдје се 

чува. 

(4). Архивирани предмети са 

ознаком „повјерљиво“ односно „строго 

повјерљиво“, чувају се у гвозденим 

орманима или касама. 

(5). Предмети и акти одложени у 

архиву органа општине, картотеке, 

дјеловодници и друге евиденције морају 

се, до предаје надлежном архиву, 

чувати у сређеном стању у складу са 

прописом који се односи на чување 

архивираних предмета и аката. 

 

3.  Руковање предметима 

стављеним у архиву 

(1).Предметима и актима 

стављеним у архиву рукује одређени 

радник писарнице. 

(2). Предмети и акти стављени у 

архиву издају се из архиве само уз 

реверс. Реверси се чувају у посебном 

фасциклу, а по повратку предмета, 

односно аката, реверс се поништава и 

враћа службенику који га је потписао. 

(3). Ако предмету који је стављен 

у архиву треба ради здруживања 

(комплетирања) прикључити акте 

примљене послије његовог архивирања, 

тај предмет издаје се без реверса и 

након здруживања враћа у архиву. 

(4). Предмети  и акти стављени у 

архиву могу се издавати другим 

органима само по писменом одобрењу 

начелника општине. 

(5). Разгледање и преписивање 

архивираних предмета и издавање и 

овјеравање преписа докумената врши се 

на начин и по поступку утврђеном 

прописима. 

4. Рокови и чување 

документације 

Члан 14. 

(1).За сваку јединицу 

документације (акт, предмет, досије) 

орган утврђује рок чувања. 

(2). Рок чувања не може бити 

краћи од рока  утврђеног прописом или 

одлуком надлежног органа, односно од 

рока утврђеног листом категорија 

регистратурског материјала са роковима 

чувања. 

5. Листа категорије 

регистратурског материјала са 

роковима  чувања 

(1). Рокови чувања утврђују се 

листом категорије регистратурског 

материјала са роковима чувања. Орган 

општине дужан је да донесе листу 

категорије за цјелокупну документацију 

која настаје у његовом посједу. 

(2).Поступак доношења и 

саставни дјелови листе категорије 

регистратурског материјала утврђени су 

прописима о чувању  и заштити 

регистратурског материјала код 

ималаца. Листа категорија 

регистратурског материјала са 

роковима, не може  се примјењивати  

прије него надлежни архив да 

сагласност на њену примјену. 

 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

На све што није регулисано овим 

Правилником примјењиват ће се 

одредбе Уредбе о кацеларијском 

пословању републичких органа управе 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 1/04), Упутства  о 

спровођењу канцеларијског пословања 

републичких органа управе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

31/05), Закона о архивској дјелатности 

(„Службени гласник републике 

Српске“, број: 35/99) Правилника о 

одабирању архивске грађе из 

ресистратурског материјала 

(„“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 31/00), Правилника о 

чувању и заштити архивске грађе и 
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регистратурског  матријала ван архива 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 31/00), Правилника о 

начину примопредаје архивске грађе 

између ималаца архивске грађе и 

Архива Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“; број: 

31/00). 

Члан 16. 

Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Рогатица“. 
Број: 01-052-7/06                           НАЧЕЛНИК 

Рогатица,15.10.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 

На основу члана 28. Закона о 

заштити од пожара («Службени гласник 

Републике Српске», број:16/95, 16/02 и 

02/05) и члана 50. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица», број:1/05), Начелник 

општине Рогатица,   д  о  н  о  с  и 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О  ЗАШТИТИ  ОД  ПОЖАРА У  

ЗГРАДИ  ОПШТИНЕ  РОГАТИЦА 

 

I    ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ  

 

Члан  1. 

Правилником о заштити од 

пожара, у даљем тексту: (Правилник) 

прописује се организација, поступак и 

мјере заштите од пожара у згради 

општине Рогатица, у даљем тексту: 

Општина. 

Члан  2. 

Заштита од пожара обухвата скуп 

мјера и радњи управне, организационе, 

техничке, образовне и пропагандне 

природе, које се предузимају у циљу 

спречавања избијања и ширења пожара , 

откривања и гашења, те спасавања људи 

и материјалних добара угрожених 

пожаром. 

 

 

Члан  3. 

Заштита од пожара организује се 

и спроводи у свим дјеловима објекта, у 

складу са Законом о заштити од пожара 

и прописима донијетим на основу 

Закона, одредби овог Правилника и 

других нормативних аката. 

 

Члан  4. 

Овим Правилником уређују се 

основна права, обавезе и одговорности 

радника у циљу спровођења и 

унапређења заштите од пожара и 

експлозија. 

 

II   МЈЕРЕ  ЗАШТИТЕ  ОД  

ПОЖАРА 

Члан  5. 

Мјере заштите од пожара у 

смислу Закона о заштити од пожара и 

овог Правилника садржаваће радна 

упуства уз ближу разраду обавеза 

сваког радника у погледу контроле и 

провођењу прописа из области заштите 

од пожара примјењујући ове мјере: 

1.При пројектовању и извођењу 

радова, адаптације и реконструкције на 

постојећем објекту, уграђивању уређаја 

и опреме у објекту примјениће се 

законом прописани технички нормативи 

и стандарди заштите од пожара. 

2.У објекту морају бити 

обезбјеђена средства, опрема и уређаји 

за гашење пожара. 

3.Електричне, вентилационе, 

топлотне, громобранске, канализационе 

и друге инсталације и уређаји у објекту 

морају се извести односно поставити 

тако да не престављају опасност од 

пожара. Запослени у чији дјелокруг 

задатка и послова спада одржавање 

појединих инсталација и уређаја из 

претходне тачке дужни су да врше 

контролу исправности, правилног 

функционисања уређаја и инсталација, 

тако да у случају оштећења не изазову 

пожар у објекту. 

4.Забрана употребе отворене 

ватре и других извора паљења у објекту 
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и просторијама у којима би због тога 

могло доћи до пожара. 

5.Отпадни материјал (корпе за 

смеће) морају се по завршетку радног 

времена изнијети из радне просторије. 

6.Ускладиштење материјала 

(архива) вршити у складу са важећим 

прописима и стандардима, стим што се 

посебно води рачун да се обезбједи 

несметан прилаз, пожарни путеви и 

одговарајуће растојање ускладиштеног 

материјала од извора енергије. 

7.У канцеларијама Општине не 

смију се употребљавати решои, а 

гријалице се могу користити само уз 

претходну сагласност Начелника 

одјељења. Обавезно је искључивање 

термоелектричних апарата, уређаја и 

других грејних тијела након употребе. 

8.Прилазни путеви, улази, 

излази, пролази у објекту морају бити 

увијек слободни  за несметан пролаз. 

9.Кључеве од радних просторија 

држати на приступачном и доступном 

мјесту. 

10.По завршетку радног времена, 

за вријеме викенда и  празника 

извршити обилазак свих радних 

просторија. 

11.Рад са отвореним пламеном и 

уређајима са усијаном површином, 

апаратима за заваривање и лемљење у 

објекту може се обављати само по 

одобрењу Начелника уз потпуно 

предузимање мјера заштите од пожара и 

обезбјеђење средстава за гашење 

пожара. 

Члан  6. 

Уређаји, опрема и средства 

намјењена за гашење пожара, 

постављају се на приступачна и видна 

мјеста у објекту Општине и могу се 

користити само за потребе 

локализовања и гашења пожара. Мјеста 

гдје се у објектима налазе ватрогасна 

средства треба да су видно означена 

посебним ознакама. Уређаји, опрема и 

средства за гашење пожара одржавају се 

у исправном стању и о томе водити 

уредну евиденцију. 

 

III    ОРГАНИЗАЦИЈА  И  НАЧИН  

ВРШЕЊА УНУТРАШЊЕ  

КОНТРОЛЕ  ТЕ  ЗАДАЦИ И  

ОБАВЕЗЕ  ЗАПОСЛЕНИХ  

РАДНИКА 

 

Члан  7. 

Заштита од пожара организује се 

и котинуирано проводи у свим 

просторијама Општине и на свим 

мјестима гдје постоји опасност и 

могућност настајања пожара. 

 За организовање и остваривање 

заштите од пожара, у складу са 

Законом, другим прописима и овим 

Правилником одговорни су: 

1. Начелник општине, 

2. Начелници одјељења,  

3. Остали радници. 

 

Члан  8. 

1. Начелник општине 

Начелник општине је одговорно 

лице које се стара о спровођењу мјера 

заштите од пожара. 

Начелник општине у оквиру 

сноје надлежности по питању 

спровођења заштите од пожара има 

сљедеће задатке и обавезе: 

-да утврди годишњи програм 

мјера заштите од пожара и финансијски 

план за његову реализацију; 

-брине да се мјере заштите од 

пожара спроведу у складу са одредбама 

овог Правилника и других прописа; 

            -разматра стање заштите од 

пожара најмање једанпут годишње; 

            -покреће иницијативу и даје 

приједлоге за унапређење постојећег 

стања заштите од пожара; 

-поштује рокове које наложи 

инспектор за заштиту од пожара; 

           -одобрава финансијска средства 

потребна за реализацију програма мјера 

заштите од пожара; 

           -усваја општа акта, којима се 

регулише проблематика заштите од 

пожара; 
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          -одлучује о облицима и начину 

заједничког организовања заштите од 

пожара; 

          -обавља и друге послове везане за 

заштиту од пожара који су Законом и 

другим прописима и општим актима 

стављени у надлежност; 

          -покреће дисциплински поступак 

против радника који учине повреду 

радне дужности из области заштите од 

пожара; 

          -у случају пожара учествује у 

организацији спашавања људских 

живота и имовине; 

          -наређује рад дужи од радног 

времена у случају спречавања и гашења 

пожара као и спашавања људи и 

имовине; 

            -одређује радника коме се 

рјешењем у надлежност ставља 

спровођење мјера заштите од пожара 

као и којих мјера. 

 

Члан  9. 

2. Начелници  одјељења 

 

Начелници одјељења имају 

следећа права и дужности: 

           -да сваког новопримљеног или 

новораспоређеног радника упознају са 

опасностима од пожара на радном 

мјесту на које је распоређен, а којима 

они руководе; 

          -да сваког радника упознају са 

средствима противпожарне заштите и 

да брину о одржавању истих у 

исправном стању на мјестима 

предвиђеним актима заштите од 

пожара; 

          -да све недостатке уочене, 

наложене или пријављене чим прије 

отклоне; 

         -да без одлагања забране рад на 

пословима гдје су мјере заштите од 

пожара недовољне те тиме може доћи 

до пожара и експлозија; 

         -да удаљи радника са посла који 

својим поступцима угрожава сигурност 

заштите од пожара и експлозије и 

поднесу пријаву против таквог радника 

за утврђивање одговорности; 

         -да учествује у организацији 

гашења евентуалног пожара и 

спашавању људи и имовине угрожених 

пожаром; 

         -евидентирају сваку употребу 

ватрогасних апарата и друге опреме и 

пријављују Начелнику општине. 

 

Члан  10. 

3.  Остали радници 

 

Радници у Општини су дужни: 

          -да се на свом радном мјесту 

упознају са пожарним опасностима, 

мјерама и средствима за заштиту од 

пожара, поступцима и дужностима у 

случају пожара, материјалном 

одговорношћу и да обавезно поштују и 

спроводе све мјере заштите од пожара 

утврђене законским прописима, 

одредбама овог Правилника и другим 

актима заштите од пожара; 

           -да се старају о исправности 

ручних ватрогасних апарата за почетно 

гашење пожара и других средстава, као 

и да се старају да се средства за гашење 

пожара увјек налазе на одређеном 

мјесту као и да је могућ приступ истим; 

           -да након сваког пожара односно 

активирања или употребе апарата за 

почетно гашење пожара, хидрантске 

мреже и друге ватрогасне опреме, то 

пријаве Начелнику одјељења; 

          -да поштују истакнута упозорења 

и знакове забране; 

          -да по завршетку радног времена 

провјере пословне просторије и отклоне 

све евентуалне опасности, односно 

узрочнике пожара или да о томе одмах 

обавјесте Начелника одјељења; 

          -да све кварове и оштећења на 

уређајима, инсталацијама, као и на свим 

другим изворима и могућим 

узрочницима пожара који би могли да 

угрозе пожарну безбједност, одмах и 

без одлагања пријаве Начелнику 

одјељења како би се што хитније 

предузеле одговарајуће мјере. 
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 IV    ВРСТА  И  КОЛИЧИНЕ  

ОПРЕМЕ  И СРЕДСТАВА  ЗА 

ГАШЕЊЕ  ПОЖАРА,  ЊЕН  

РАСПОРЕД И  КОНТРОЛА О 

ИСПИТИВАЊУ  ИСПРАВНОСТИ 

 

Члан  11. 

 Врста и количина опреме и 

средстава за гашење пожара на објекту 

Општине су одређене техничком 

документацијом. 

 

Члан  12. 

 Испитивање опреме и средстава 

за гашење пожара врши се према 

роковима као и датим законским 

прописима односно препорукама 

произвођача опреме и средстава за 

гашење пожара. 

 Уређаји и средства за гашење 

пожара која се налазе у згради Општине 

морају се поставити тако и на таквом 

мјесту (подест, ходник, тријем и сл.) са 

којих се обезбјеђује најефикаснији 

приступ и употреба. 

 Ова средства се не смију 

помјерати нити заклањати са другим 

средствима. 

 У циљу исправности и 

функционалности опреме и средстава за 

заштиту од пожара редовно се врши 

контрола и преглед њихове 

исправности. Визуелни преглед се 

обавља сваког дана од стране лица која 

су непосредно задужена за контролу 

ових уређаја. Визуелни преглед 

повремено обављају начелници 

одјељења, као непосредни руководиоци. 

 О свим уоченим недостацима на 

опреми и уређајима упознаје се 

Начелник општине. 

 

V    ОДГОВОРНОСТ  РАДНИКА  

ЗБОГ  НЕПРИДРЖАВАЊА  МЈЕРА 

 ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА,  

ДУЖНОСТИ  И  ПОНАШАЊЕ  

РАДНИКА                        У  СЛУЧАЈУ  

ИЗБИЈАЊА  ПОЖАРА    

 

1. ОДГОВОРНОСТ  РАДНИКА  ЗБОГ  

НЕПРИДРЖАВАЊА  МЈЕРА  

ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА 

 

Члан  13. 

 Сваки радник у оквиру свог 

дјелокруга и надлежности одговоран је 

за примјену прописаних мјера заштите 

од пожара предвиђених овим 

Правилником и Законом о заштити од 

пожара. 

Члан  14. 

 Непридржавање прописаних 

мјера заштите од пожара, због чега би 

могло доћи до појаве пожара и 

експлозије, до угрожености људских 

живота и материјалних добара повлачи 

за собом  одговорност радника, али и 

грађана. 

Члан  15. 

 Радник је одговоран у случају да 

употребљава неисправна, неисправно 

постављена средства или ако својим 

радом уништава или оштећује опрему 

или средства за заштиту од пожара. 

 

Члан  16. 

 Радник је одговоран ако без 

оправданог разлога одбије да учествује 

у гашењу пожара као и спасавању људи 

и материјалних добара угрожених 

пожаром, или ако одбије да стави на 

располагање ватрогасној јединици алат, 

техничка средства, преносна и друга 

средства потребна за гашење пожара и 

спашавање људи и материјалних 

добара. 

 

2.ДУЖНОСТИ  И  ПОНАШАЊЕ  

РАДНИКА  У  СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА  

ПОЖАРА 

Члан  17. 

 Радник  је  дужан: 

 -  учествовати у гашењу пожара и 

спречавању настајања штета од 

последица пожара; 

 -радник који први примјети 

пожар дужан је одмах обавјестити друге 

раднике како би се од мјеста избијања 

пожара уклонили други запаљиви 
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материјали и предмети, обавјестити 

ватрогасну јединицу на телефон: 

058/415 – 155, те приступити његовом 

гашењу са расположивим апаратима и 

средствима за почетно гашење пожара; 

        -сви радници су дужни по сазнању 

да је дошло до пожара, ставити се на 

располагање руководиоцу акције 

гашења и спасавања, те поступити по 

његовом наређењу; 

          -у случају пожара већих размјера 

радници су дужни да раде на свим 

пословима код спасавања људи и 

имовине без обзира на радно вријеме и 

дужност коју обављају. 

 

Члан  18. 

 У случају појаве пожара сваки 

радник поступа на следећи начин: 

 -свим расположивим средствима 

за гашење настоји угасити пожар; 

           -обавјести ватрогасну јединицу и 

одговорне у Општини о пожару; 

          -разумно поступати, према развоју 

ситуације, штитити остале просторије и 

спречавати ширење пожара; 

          -са мјеста пожара уклонити сва 

запаљива средства и опрему; 

          -по доласку ватрогасне јединице 

ставити јој се на располагање и 

извршавати наређења руководиоца 

гашења пожара. 

 

VI    ПОСТУПАК  И  НАЧИН  

УПОЗНАВАЊА  РАДНИКА  СА 

ОПАСНОСТИМА  ОД  ПОЖАРА  И   

СПАШАВАЊЕ  ЉУДИ  И  

МАТЕРИЈАЛНИХ  ДОБАРА  

УГРОЖЕНИХ  ПОЖАРОМ 

 

Члан  19. 

У циљу успјешног 

функционисања заштите од пожара, 

Општина ће обезбједити да се сваки 

радник, према посебно утврђеном 

програму, упозна са опасностима од 

пожара као и са мјерама и средствима за 

гашење пожара, практичном употребом 

приручних апарата, уређаја, опреме и 

средстава за гашење пожара као и са 

материјалном и другом одговорношћу 

због непридржавања прописаних мјера 

заштите од пожара. 

 Општина ће најмање једном 

годишње вршити провјеру знања 

радника из обавеза проистеклих из 

претходног става, о чему мора постојати 

документација. 

 Општина ће сачинити посебан 

Програм за обуку и провјеру знања 

радника из заштите од пожара који 

треба да садржи следеће теме: 

 

 ТЕМА  1: Прописи из области 

заштите од пожара: 

-Закон заштите од пожара, 

-План заштите од пожара, 

-Правилник заштите од пожара, 

-Одговарајући технички прописи. 

 

ТЕМА 2: Превентивне мјере: 

-Најчешћи узроци пожара у 

радној средини, 

-Одговорност у случају 

непридржавања прописаних мјера. 

 

ТЕМА   3: Опрема и средства за гашење 

и дојаву пожара у радној   средини:               

-Ручни и превозни апарати за 

гашење почетног пожара, 

-Хидранти, 

-Приручна средства за гашење 

пожара. 

 

ТЕМА 4: Поступак код избијања 

пожара: 

-Начин дојаве и обезбјеђења 

мјеста пожара, 

-Локализација и гашење пожара, 

спашавање и евакуација људи и 

материјалних добара, 

-Лична заштита при гашењу 

пожара. 

 

ТЕМА 5:Практична употреба апарата за 

гашење почетног пожара: 

-Употреба хидраната, 

-Употреба осталих приручних 

средстава за гашење пожара. 
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Члан  20. 

О извршеној обуци и провјери из 

области заштите од пожара, води се 

одговарајуће евиденција која садржи: 

            -датум вршења обуке, односно 

провјере, 

           -име и презиме лица, односно 

назив установе која је вршила обуку и 

провјеру, 

           -основни подаци о лицима која су 

приступила обуци, односно провјери 

знања, као и начин провјере знања. 

Радник који не покаже 

одговарајуће знање упућује се на 

посебну обуку и провјеру знања све док 

се не утврди да је упознат са мјерама 

заштите од пожара. 

 

VII    ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  

ОДРЕДБЕ 

Члан  21. 

Кршење одредаба Закона о 

заштити од пожара као и овог 

Правилника, повлачи дисциплинску и 

материјалну одговорност, у складу са 

Закону. 

Члан  22. 

Измјене и допуне овог 

Правилника врше се на начин и по 

поступку утврђеном за његово 

доношење. 

Члан  23. 

Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења а објавиће се накнадно 

у «Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
Број: 01-81-52a/05                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,новембар 2005.год.       ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 На основу члана 7. Закона о 

јавним набавкама, ("Службени гласник 

БиХ" број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 

24/06 и 70/06) и члана 43. Статута 

општине Рогатица („Службени гласник 

општине Рогатица“, број: 1/05), 

Начелник општине Рогатица,                  

д  о  н  и  о    ј  е 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о   именовању Комисије за набавку 

два једнособна стана. 

      

 1.  Именује  се Комисија за 

набавку два једнособна стана  за 

стамбено збрињавање породица 

погинулих бораца, у саставу: 

 

1.Узеир Куртић,  предсједник, 

2.Зденка Чаркић, члан и  

3.Стојанка Ђерић, члан. 

2. Комисија ће у складу са 

Законом о јавним набавкама, 

("Службени гласник БиХ" број: 49/04, 

19/05, 52/05, 8/06, 24/06 и 70/06) 

провести сву потребну процедуру 

куповине станова на тржишту, а у сврху 

збрињавања породица погинулих 

бораца према Програму потпуног 

стамбеног збрињавања ППБ и РВИ у 

Републици Српској – Потпројекта за 

2006. годину. 

 3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Рогатица“. 
Број: 01-56-15/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,01.12.2006.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 43. 

Статута општине Рогатица („Службени 

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

сходно одредбама члана 11. Закона о 

општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

13/06), Начелник општине Рогатица,       

д  о  н  и  о    ј е 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 1.  О  в  л  а  ш  ћ  у  ј  е       с е     

Миладин Иконић из Рогатице, начелник 

Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности у Административној 

служби општине Рогатица да предузима 
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одређене радње, рјешава и потписује у 

управним стварима, које спадају у 

надлежност одјељења. 

2. Приликом потписивања 

управних  и свих других аката у доњем 

десном углу испод текста акта, писаће 

се следећи текст: „По овлаштењу 

Начелника општине, начелник 

одјељења, Миладин Иконић“. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће  се у „Службеном 

гласнику општине Рогатица“. 
Број: 01-050-2/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,01.12.2006.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 43. 

Статута општине Рогатица („Службени 

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

сходно одредбама члана 11. Закона о 

општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

13/06), Начелник општине Рогатица,      

д  о  н  и  о    ј е 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 1.  О  в  л  а  ш  ћ  у  ј  е       с е     

Милован Сорак  из Рогатице, начелник 

Одјељења за  финансије у 

Административној служби општине 

Рогатица да предузима одређене радње, 

рјешава и потписује у управним 

стварима, које спадају у надлежност 

одјељења. 

2. Приликом потписивања 

управних  и свих других аката у доњем 

десном углу испод текста акта, писаће 

се следећи текст: „По овлаштењу 

Начелника општине, начелник 

одјељења,  Милован Сорак“. 

 3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће  се у „Службеном 

гласнику општине Рогатица“. 
Број: 01-050-2/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,01.12.2006.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 43. 

Статута општине Рогатица („Службени 

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

сходно одредбама члана 11. Закона о 

општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

13/06), Начелник општине Рогатица,      

д  о  н  и  о    ј е 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 1.  О  в  л  а  ш  ћ  у  ј  е       с е    

Хајро Куртић  из Рогатице, начелник 

Одјељења за општу управу у 

Административној служби општине 

Рогатица да предузима одређене радње, 

рјешава и потписује у управним 

стварима, које спадају у надлежност 

одјељења. 

 2.Приликом потписивања 

управних  и свих других аката у доњем 

десном углу испод текста акта, писаће 

се следећи текст: „По овлаштењу 

Начелника општине, начелник 

одјељења, Хајро Куртић“. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

диношења, а објавиће  се у „Службеном 

гласнику општине Рогатица“. 
Број: 01-050-2/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,01.12.2006.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 43. 

Статута општине Рогатица („Службени 

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

сходно одредбама члана 11. Закона о 

општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

13/06), Начелник општине Рогатица,      

д  о  н  и  о    ј е 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
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 1.  О  в  л  а  ш  ћ  у  ј  е       с е     

Зоран Чаркић  из Рогатице, начелник 

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове у 

Административној служби општине 

Рогатица да предузима одређене радње, 

рјешава и потписује у управним 

стварима, које спадају у надлежност 

одјељења. 

2.Приликом потписивања 

управних  и свих других аката у доњем 

десном углу испод текста акта, писаће 

се следећи текст: „По овлаштењу 

Начелника општине, начелник 

одјељења, Зоран Чаркић“. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће  се у „Службеном 

гласнику општине Рогатица“. 
Број: 01-050-2/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,01.12.2006.год.           ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

О  Г  Л  А  С 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

на основу рјешења број: 02/3-32-372-

187/06 од 18.12.2006.године, извршио је 

у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-33 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА за управљање, 

стамбени блок III, улаз I, Трг 

ослободилаца, Рогатица са сљедећим 

подацима: 

 

Назив заједнице: Заједница етажних 

власника за управљање стамбени блок 

III, улаз I, Трг ослободилаца, Рогатица,  

Оснивачи: 14 етажних власника зграде.  

Дјелатност:70320-Управљање зградом 

за рачун етажних власника. 

 Иступа у правном промету самостално 

у оквиру дјелатности, за обавезе 

одговара цјелокупном имовином, 

чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова 

одржавања зграде. Заступа Јововић 

Раденко предсједник управног одбора, 

уз договор са етажним власницима. 
Број: 02/3-32-372-187/06 

18.12.2006.године 

_________________________________________ 

 

    

     

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 


