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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година II - Број 2 

 
                 Четвртак, 09.02.2006.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 

 

 

          На основу члана 3о. став 1. 

алинеја 22. и члана 37. Закона о 

локалној самоуправи  («Службени 

гласник Републике Српске», број: 

1о1/о4, 42/о5 и 118/о5) и члана 29. став 

1. алинеја 22. и члана 34. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица» број: 1/о5), 

Скупштина општине Рогатица на 

сједници одржаној дана 

31.01.2оо6.године, д о н и ј е л а   ј е 

 

О  Д  Л  У  К   У 

о измјенама и допунама Пословника 

Скупштине општине Рогатица 

 

Члан 1. 

 

     У Пословнику Скупштине општине 

Рогатица број: о1/2-о22-14/о5 од 

25.о5.2оо5.године  («Службени гласник 

општине Рогатица», број: 1/о5) у члану 

7. став 1. у тексту  свечане изјаве иза 

ријечи « Статута општине  Рогатица» 

додаје се зарез и ријечи:  «Етичког 

кодекса изабраних званичника општине 

Рогатица». 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

            У члану 3о. додаје се нови став 6. 

који  гласи:  « Етички одбор сачињавају 

два  члана из реда одборника и три 

члана из реда научних и стручних 

радника из области која је у 

надлежности одбора». 

 

Члан 3. 

 

           У члану 37. иза тачке 8. додаје се 

нова тачка 9. која гласи: « Етички 

одбор» а досадашња тачка 9. постаје 

тачка 1о.  

Члан 4. 

 

             Иза члана 45. додаје се нови 

члан 45 а. који гласи:   

           «Етички одбор: 

- прати примјену Етичког 

кодекса за изабране 

званичнике а нарочито јавно 

изнесене примједбе и 

препоруке ( у било ком 

облику),  

- поступа по појединачним 

приједлозима за утврђивање 

постојања повреде Кодекса, 
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- подноси извјештаје 

Скупштини општине са 

препорукама и има друга 

овлаштења утврђена Етичким 

кодексом. 

 

Етички одбор броји 5 чланова 

«.  

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења  а накнадно ће се објавити у  

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-022-14/05     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,31.01.2006.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

_____________________________________________

   

 

На основу члана 3о.  став 1. 

алинеја 19. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске»)  број: 1о1/о4, 42/о5 

и 118/о5), члана 29. став 1. алинеја 19.  и 

37. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица» број: 1/о5) те члана 28. и 32.  

Пословника Скупштине општине 

Рогтица («Службени гласник општине 

Рогатица број: 1/о5), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној  31.о1.2оо6. године , д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о оснивању и именовању чланова 

сталних радних тијела Скупштине 

општине Рогатица 

 

Члан 1. 
 

  Оснивају се стална радна  тијела 

Скупштине општине Рогатица и то: 

1. Комисија за избор и 

именовања, 

2. Мандатно-имунитетска 

комисија, 

3. Комисија за прописе, 

4. Комисија за заштиту 

околине, културног и 

природног наслеђа 

5. Комисија за питања 

младих, 

6. Одбор за заштиту 

људских права, вјерска 

питања и представке, 

7. Одбор за сарадњу са 

општинама и градовима, 

8. Одбор за равноправност 

полова, 

9. Етички одбор и  

10. Савјет за културу и 

спорт. 

 

      Члан 2. 

 

У стална радна тијела именују се:  

 

I - КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊА   

 

                  1.  Вучак Бранко, предсједник 

                  2. Марић Весна, замјеник 

                      предсједника 

                  3. Секуловић Оливера, члан 

                  4. Селимбеговић Амира, члан  

                  5. Станишић  Раде, члан  

 

II – МАНДАТНО- ИМУНИТЕТСКА 

КОМИСИЈА 

 

1. Соколовић Милорад, 

предсједник 

2. Стојановић Слободан, 

замјеник предсједника  

                     3.   Хршум Миломир, члан 

 

III – КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 

 

1. Нинковић Чедомир, 

предсједник 

2. Ујић Добрила, замјеник 

предсједника 

3. Бакмаз Милојка, члан 

4. Чамџија  Кемо, члан 

5. Јесенковић Мурис, члан  
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IV  - КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ОКОЛИНЕ, КУЛТУРНОГ И 

ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА 

 

1. Марковић Секул, 

предсједник 

2. Јесенковић Мурис,  

замјеник предсједника 

3. Ећимовић Миломир,  

члан 

4.   Планинчић Слободан, 

члан 

5.   Докић Стево, члан 

 

V – КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА 

МЛАДИХ 

 

1. Секуловић Оливера, 

предсједник 

2. Селимбеговић Амира, 

замјеник предсједника 

3. Фргања Срђан, члан 

4. Стојановић Слободан, 

члан 

5. Ђокић Невена, члан 

 

VI – ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ 

ЉУДСКИХ ПРАВА, ВЈЕРСКА 

ПИТАЊА И ПРЕДСТАВКЕ 

 

1. Чамџија  Кемо,  

предсједник 

2. Секуловић Оливера, 

замјеник предсједника 

3. Витомир Младен, члан 

4. Станишић Раде, члан 

5. Ујић Миле, члан 

              

VII – ОДБОР ЗА САРАДЊУ  СА 

ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА 

 

1. Фргања Срђан, 

предсједник 

2. Џида Бранка, замјеник 

предсједника 

3. Крунић Велемир, члан 

4. Зимић Осмо, члан 

5. Ћузулан Жељко, члан. 

 

 

VIII – ОДБОР  ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ  ПОЛОВА  

 

1. Бранка Џида, 

предсједник 

2. Селимбеговић Амира, 

замјеник предсједника 

3. Секуловић Радмила, 

члан 

 

IX – ЕТИЧКИ ОДБОР 

 

1. Батинић Цмиљка, 

предсједник 

2. Селимбеговић Амира, 

замјеник предсједника 

3. Средојевић Ивана, члан 

4. Гојковић Јадранка, члан  

5. Медошевић Рифет, члан 

 

X – САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ 

 

1. Хршум 

Миломир,предсједник 

2. Јефтић Ристо, замјеник 

предсједника 

3. Батинић Цмиљка, члан 

4. Ујић Добрила, члан  

5. Обрадовић Радоје, члан 

                                           

Члан 3. 

                  

                   Надлежност и дјелокруг рада 

сталних радних тијела утврђене су 

Пословником Скупштине општине 

Рогатица ( «Службени гласник општине 

Рогатица  « број: 1/о5 ). 

 

Члан 4. 

 

                 Мандат чланова радних тијела 

траје колико и одборника у Скупштини 

општине Рогатица изабраних на 

локалним изборима одржаним 

о2.1о.2оо4.године. 

 

Члан 5. 

 

                 Овом Одлуком ставља се ван 

снаге Рјешење Скупштине општине 
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Рогатица број: о1/2-111-11/о4 од 

31.12.2оо4.године. 

 

Члан 6. 

 

             Одлука ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања на огласној 

табли 

Општине Рогатица а накнадно ће се 

објавити у ( « Службеном гласнику 

општине Рогатица»).  

 
Број:01/2-022-1/06     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,31.01.2006.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 
 

 

На основу Меморандума о 

разумијевању потписаног од свих 

општина чланица горњедринске регије 

и Владе Босанско-дринског кантона 

Горажде, дана 04.06.2003.године за 

реализацију пројекта «Регионална 

депонија» у Горажду, члана 30. став 1. 

алинеја 25. 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) Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној дана 31.01.2006.године,            

д о н и ј е л а   је 

 

О Д Л У К У 

о изградњи регионалне санитарне 

депоније чврстог отпада и оснивању 

Јавног предузећа за управљање 

депонијом 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уредјује се 

изградња регионалне санитарне 

депоније за одлагање чврстог отпада на 

локалитету «ЛУГ» у Горажду. 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Сва правна и физичка лица која 

стварају отпад приликом обављања 

дјелатности, домаћинства као и јавна 

предузећа која одвозе отпад на подручју 

општине Рогатица вршиће одлагање 

чврстог отпада  на регионалној 

санитарној депонији из члана 1. ове 

Одлуке по њеној изградњи. 

 

Члан 3. 

 

 Обавезује се општина Рогатица 

да заједно са осталим општинама 

горњедринског региона оснује Јавно 

предузеће за управљање регионалном 

санитарном депонијом у Горажду чије 

ће сједиште бити у Горажду. 

 

Члан 4. 

 

 Овлашћује се Начелник општине 

да закључи уговор о оснивању Јавног 

предузећа као друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање 

регионалном санитарном депонијом  

којим ће се  утврдити права и обавезе 

оснивача, улози у оснивачком капиталу, 

удјел у добити, као и одговорност за 

обавезе јавног предузећа. 

 

Члан 5. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-022-2/06     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,31.01.2006.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 
 

 

На основу члана 6. и 29. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица», број: 1/05),  

Скупштина  општине  Рогатица  на  

сједници одржаној 31.01.2006.године,  

д о н и ј е л а  је 
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О Д Л У К У 

о расписивању конкурса на тему: 

«Израда идејног рјешења симбола 

општине Рогатица»  

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком расписује  се 

конкурс на тему: «Израда идејног 

рјешења симбола општине Рогатица». 

 

Члан 2. 

 

 Право учешћа на конкурсу имају 

сви заинтересовани градјани. 

 

Члан 3. 

 

 Идејно рјешење симбола 

општине треба да изражава историјско, 

културно и природно наследје општине 

Рогатица. 

  

Члан 4. 

 

 Идејно рјешење треба да садржи 

сљедеће елементе: 

a) блазон (вербални опис) 

симбола, 

b) приказ симбола у прописаним 

бојама, 

c) приказ симбола у црно-

бијелој техници, 

d) приказ симбола за 

репродукцију на службеним 

документима, 

e) логотип општине Рогатица, 

f) могућност реализације као 

сувенир. 

 

Члан 5. 

 

 Поступак оглашавања и 

проводјења конкурса, прикупљања и 

оцјену радова извршиће комисија 

именована од стране Скупштине 

општине Рогатица. 

 

 

Члан 6. 

 

 Радове које комисија оцијени као 

најбоље биће наградјени и откупљени у 

износу: 

 -прва награда у износу од   

2.000,00 КМ, 

-друга награда у износу од 

1.000,00 КМ, 

 -трећа награда у износу од      

500,00 КМ. 

 

Члан 7. 

 

Рок за подношење радова је 60 

дана од дана објављивања конкурса. 

 

                Члан 8. 

 

Наградјени и откупљени радови 

постају власништво општине. 

 

                Члан 9. 

 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања на огласној 

табли општине Рогатица а накнадно ће 

се објавити у «Службеном гласнику 

општине Рогатица». 

 
Број:01/2-022-3/06     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,31.01.2006.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 
 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица», број:   1/05)    

Скупштина    општине    Рогатица    на    

сједници    одржаној   31.01.2006.  

године,  д о н и ј е л а  ј е 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за одабир 

идејног рјешења симбола општине 

Рогатица 
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Члан 1. 

 

У Комисију за одабир идејног 

рјешења симбола општине Рогатица 

именују се: 

 1.Марковић Секул, предсједник, 

 2.Јесенковић Мурис, члан, 

 3.Ећимовић Миломир, члан, 

 4.Планинчић Слободан, члан, 

 5.Докић Стево, члан. 

 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије је да изврши 

поступак оглашавања и проводјења 

конкурса, на тему: «Израда идејног 

рјешења симбола општине Рогатица», 

прикупљања и оцјену радова, те 

предлагања Скупштини општине 

најбољег идејног рјешења симбола 

општине Рогатица. 

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања на огласној 

табли општине Рогатица а накнадно ће 

се објавити у «Службеном гласнику 

општине Рогатица». 
 

Број:01/2-022-3/06     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,31.01.2006.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 
 

 

На основу члана 121. Закона о 

локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске», број: 

1о1/о4, 42/о5 и 118/o5) и члана 29. 

Статута општине Рогатица («Службени 

гласник општине Рогатица,број: 1/о5), 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници одржаној дана 31.01.2оо6. 

године, до н о с и  

 

О    Д    Л    У    К    У 

о именовању  Комисије за спровођење 

поступка пријема радника и 

приправника у Општинску 

административну службу Рогатица 

 

Члан 1. 

 

                 Именује се Комисија за 

спровођење  поступка пријема радника 

и приправника  у радни однос у 

Општинску административну службу 

Рогатица и то: 

- саобраћајног инспектора 

- матичара у мјесним 

канцеларијама 

- портира, 

- радника обезбјеђења, 

- ноћног чувара, 

- возача путничког 

аутомобила  те 

- систем администратора  у 

својству приправника. 

                   Комисију из претходног 

става сачињавају:       

 

1. Милован Сорак, 

предсједник 

2. Хајро Куртић,  

3. Валентина Лакић, 

4. Ибро Думањић и 

5. Анђелка Ђерић, чланови 

комисије. 

 

Члан 2. 

 

                   Комисија из претходног 

члана има задатак да спроведе поступак 

пријема радника и приправника у 

Општинску административну службу 

Рогатица, у складу са одредбама Закона 

о локалној самоуправи и Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске.  

 

Члан  3. 

 

                   Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-022-4/06     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,31.01.2006.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 30. i 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), Скупштина 

општине Рогатица, на XV сједници 

одржаној дана 31.01.2006. године,          

д   о  н  о  с  и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

 

I 

 

Прихвата  се  понуђени Нацрт 

Етичког кодекса изабраних званичника 

општине Рогатица и упућује на јавну 

расправу. 

Јавна расправа ће трајати до 

15.02.2006. године. 

Задужује се Радна група за 

израду Нацрта Етичког кодекса да у 

својству овлаштеног предлагача 

поменутог акта у сарадњи са секретаром 

Скупштине општине, организује јавну 

расправу у згради општине Рогатица и 

путем мјесних заједница. 

Службеник за информисање ће 

путем Радија «303» упознати грађане о 

јавној расправи о Нацрту Етичког 

кодекса. 

Након спроведене јавне 

расправе, Радна група ће доставити 

Скупштини извјештај о резултатима 

јавне расправе са приједлозима и датим 

примједбама истовремено са 

Приједлогом Етичког кодекса 

изабраних званичника општине 

Рогатица.   

          II 
 

 Саставни дио овог закључка је 

Нацрт Етичког кодекса изабраних 

званичника општине Рогатица. 

 

 

 

 

III 

 

 Закључак ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања на огласној 

табли општине Рогатица, а накнадно ће 

се објавити у  »Службеном гласнику 

општине Рогатица«.  

 
Број:01/2-022-20/06     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,31.01.2006.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 
 

 

 На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица (»Службени 

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

Скупштина општине Рогатица на XV 

сједници одржаној дана 31.01.2006. 

године, поводом разматрања   

Информације о реализацији процеса 

приватизације државних станова са 

стањем на дан 31.12.2005. године,          

д   о  н  о  с  и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

 

I 

 

Прихвата  се Информација о 

реализацији процеса приватизације 

државних станова, са стањем на дан 

31.12.2005. године,  достављена од 

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, на 

разматрање и усвајање. 

          

         II 
 

Задужује се Начелник општине, 

да код надлежних институција, провјери 

наплату и поврат средстава општини 

Рогатица из средстава прикупљених 

приватизацијом државних станова и о 

томе информише Скупштину. 

 

III 

 

 Информација  из  тачке I чини 

саставни дио овог Закључка. 
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IV 

 

 Закључак ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања на огласној 

табли општине Рогатица, а накнадно ће 

се објавити у  »Службеном гласнику 

општине Рогатица«.  
Број:01/2-013-1/06     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,31.01.2006.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 
 

 

На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица (»Службени 

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

Скупштина општине Рогатица на XV 

сједници одржаној дана 31.01.2006. 

године, поводом разматрања   

Информације о реализацији процеса   

регистрације заједница етажних 

власника са стањем на дан 31.12.2005. 

године, д   о  н  о  с  и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

 

I 

 

Прихвата  се Информацијa о 

реализацији процеса   регистрације 

заједница етажних власника са стањем 

на дан 31.12.2005. године,  достављена 

од Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, на 

разматрање и усвајање. 

 

        II 
 

 Информација  из  тачке I чини 

саставни дио овог Закључка. 

 

III 

 

 Закључак ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања на огласној 

табли општине Рогатица, а накнадно ће 

се објавити у  »Службеном гласнику 

општине Рогатица«.  
Број:01/2-013-1/06     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,31.01.2006.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 

 

  

На основу члана 29. и 49.  

Статута општине Рогатица (»Службени 

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

разматрајући последице акције ЕУФОР-

а на локалитету Пашић кула 05.01.2006. 

године, Скупштина општине Рогатица 

на XV сједници одржаној дана 

31.01.2006. године,  донијела је  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А   К 

 

I 

 

Осуђује се убиство покојне Раде 

Абазовић и рањавање њеног сина 

Драгољуба. 

         II 
 

Тражи се од надлежних органа 

цјеловита информација о поменутом 

случају да би се на некој од наредих 

сједница Скупштине Општине 

разматрала као посебна тачка дневног 

реда. 

III 

 

 Закључак ступа на снагу  даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у  

»Службеном гласнику општине 

Рогатица«.  

 
Број:01/2-013-1/06     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Рогатица,31.01.2006.год.             ОПШТИНЕ 

                                                Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________ 
 

           

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     

   

На основу члана 5. став 4., а у 

вези са чланом 2. став 1. тачка 11. 

Уредбе о давању сагласности на цијене 

одређених производа и услуга 

("Службени гласник Републике Српске" 

број: 41/00, 31/01 и 12/02), а сходно 

одредбама члана  43. и 72. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени 
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гласник Републике Српске", број: 

101/04, 42/05 и 118/05 ), Начелник 

општине Рогатица,  д  о  н  о  с  и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Цјеновник 

комуналних услуга. 

 

Члан  1. 

 

 Даје се сагласност на Цјеновник 

комуналних услуга који је утврдило 

ОДКП "Комрад" Рогатица  03.01.2006. 

године, а који ће се примјењивати од 

01.01.2006. године. 

 

Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу даном 

донoшења, а објавиће се у »Службеном 

гласнику општине Рогатица«. 

 
Број: 01-38-4/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,06.02.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 На основу члана 43. став 1. 

алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске», број: 101/04, 42705 

и 118/05) и члана 43. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица, број: 1/05), Начелник 

општине Рогатица, д  о  н  о  с  и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Одлуку о 

измјенама Статута ЈКП  

«Комуналије» Рогатица 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на Одлуку о 

измјенама Статута ЈКП «Комуналије» 

Рогатица, број: 01-7/06 донешене на 

сједници Управног одбора ЈКП 

«Комуналије» 12.01.2006.године. 

 

 

Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број: 01-023-1/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,20.01.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 

На основу члана  43, 118, 119. 

став 1. и 120. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске», број: 101/04, 42/05. 

и 118/05) и члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 41/03), Начелник 

Општине у функцији руководиоца 

Општинске административне службе 

Општине Рогатица, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У                    
о расписивању конкурса и огласа за 

пријем службеника, лица за помоћне и 

друге послове и приправника у 

Општинску административну службу 

Општине Рогатица 

 

Члан 1. 

 

 Доноси се Одлука о расписивању 

конкурса и огласа, те утврђивању 

критеријума за пријем службеника, лица 

за помоћне и друге послове и 

приправника у Општинску 

административну службу Општине 

Рогатица, и то: 

 1. саобраћајног инспектора 

 2.матичара у мјесним  

               канцеларијама, 

 3. портира, 

 4. радника обезбјеђења, 

 5. ноћног чувара, 
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6. возача путничког аутомобила,  

    и     

 7.систем администратора у 

својству приправника. 

 Под критеријумима за пријем у 

радни однос из претходног става овог 

члана сматра се степен образовања, 

стручно знање, радно искуство, као и 

други услови и стандарди утврђени 

Законом о локалној самоуправи и 

Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике 

Српске. 

 

Члан 2. 

 

 Службеници, лица на помоћним 

и другим пословима и приправници 

обављаће послове утврђене 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у 

Општинској административној служби 

Општине Рогатица, као и друге послове 

које им да у задатак Начелник Општине 

и начелник одјељења. 

 

Члан 3. 

 

 Службеници и лица на помоћним 

и другим пословима примају се на 

неодређено вријеме у Општинску 

административну службу, а приправник 

се прима на вријеме од 12 мјесеци, 

након чега је дужан положити стручни 

испит. 

Члан 4. 

 

 Радно-правни статус, плата и 

друга примања по основу рада утврђује 

се законом, колективним уговором и 

општим актом. 

  

Члан 5. 

 

 За пријем службеника,  лица и 

приправника  у Општинску 

административну службу, кандидати 

морају испуњавати следеће опште 

услове: 

 

1. да је држављанин Републике 

Српске односно БиХ, 

2. да је старији од 18 година, 

3. да има општу здравствену 

способност, 

4. да није отпуштен из државне 

службе на било којем нивоу 

БиХ (било на нивоу државе 

или ентитета) као резултат 

дисциплинске мјере, у 

периоду од три године прије 

дана објављивања упражњене 

позиције, 

5. да није осуђиван за кривично 

дјело на безусловну казну 

затвора од најмање 6 мјесеци 

за кривично дјело које га 

чини неподобним за 

обављање послова у 

административној служби, 

6. да се против њега не води 

кривични поступак, 

7. да се на њега не односи члан 

IX тачка 1. Устава БиХ. 

 

Члан 6. 

 

 Поред општих услова, потребно 

је да кандидати испуњавају и следеће 

посебне услове: 

1. да имају одговарајућу 

стручну спрему утврђену 

Правилником о организацији 

и систематизацији радних 

мјеста у Општинској 

административној служби 

Општине Рогатица, 

2. положен стручни испит за 

рад у административној 

служби, 

3. одговарајуће радно искуство. 

 

Члан 7. 

 

 Уз пријаву на конкурс односно 

оглас кандидати су дужни приложити 

доказе о испуњавању општих и 

посебних услова: 

1. увјерење о држављанству, 

2. родни лист, 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___11   

 

  Број 2____               

 

2 

 

3. доказ о општој здравственој 

способности, 

4. за доказ из тачке 4. и 7. 

општих услова, кандидати 

достављају овјерену писмену 

изјаву, као и изјаву о 

непостојању сукоба интереса, 

5. увјерење да није осуђиван 

(Комисија ће прибавити 

службеним путем), 

6. увјерење да се не води 

кривични поступак, 

7. диплому о завршеном 

образовању, 

8. увјерење о радном искуству, 

9. увјерење о положеном 

стручном испиту за рад у 

административној служби. 

 

Члан 8. 

 

 Сви кандидати који испуњавају 

услове из ове Одлуке биће позвани на 

разговор. 

 

Члан 9. 

 

 Рок за подношење пријава на 

конкурс је 30 дана, односно 15 дана на 

оглас од дана последњег објављивања 

конкурса односно огласа. 

 Неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће се узимати у разматрање. 

 Пријаве се могу доставити лично 

или путем поште, на адресу: Општина 

Рогатица, улица Српске слоге број 93. 

са назнаком «Комисији за спровођење 

поступка пријема радника и 

приправника у Општинску 

административну службу Рогатица». 

 

Члан 10. 

 

 Конкурс односно оглас ће се 

објавити у дневном листу «Глас 

Српске»,  Заводу за запошљавање 

Републике Српске – Филијала Источно 

Сарајево – Биро Рогатица и огласној 

табли Општине Рогатица. 

 Ако конкурс односно оглас не 

буде објављен истовремено, рок за 

подношење пријава рачунаће се од дана 

последњег објављивања. 

 

Члан 11. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Рогатица». 

 
Број: 01-022-1/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,16.01.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
На основу члана 40. став 2., 

члана 43., члана 76., 82. и члана 13о. 

Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 1о1/о4, 42/ о5 и 118/05) и 

члана 43. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине Рогатица, 

број: 1/о5) Начелник општине Рогатица, 

д о н о с и  

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о  обиљежавању просторија и 

запослених радника, уласку, изласку 

и кретању у згради, радном времену и 

пријему странака, начину 

пружања информација грађанима као и 

међусобном информисању у 

општинским органима управе у 

Општини Рогатица. 

                    

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

  Овим Правилником регулише се 

обиљежавање просторија и запослених 

радника, улазак, излазак и кретање у 

згради, радно вријеме и пријем 

странака, начин пружања информација 

грађанима као и међусобно 

информисање у општинским органима 

управе.  
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II  ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПРОСТОРИЈА 

И ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА 

 

Члан 2. 

 

  На службеном улазу у зграду 

налазе се табле на којима су исписани 

називи органа који су смјештени у 

згради општине, а на  улазу у 

просторије за пружање услуга 

грађанима написан је назив « Центар за 

пружање услуга грађанима». 

У холу службеног улаза у зграду 

налазе се панои са исписаним називима 

општинских органа и називима радних 

мјеста, са прикладним упутствима и 

водичима. 

Спратови у згради обиљежени су 

римским бројевима. 

На улазним вратима радних 

просторија налазе се плочице са 

исписаним називом органа, називом 

радног мјеста и бројем просторије, те 

име и презиме запослених службеника. 

Сви запослени су у току радног 

времена дужни носити акредитацију са 

исписаним  називом органа, радног 

мјеста, именом и презименом  

запосленог. 

 

III  УЛАЗАК, ИЗЛАЗАК  И 

КРЕТАЊЕ У ЗГРАДИ 

 

Члан 3. 
 

              На службеном улазу у зграду 

општине у периоду од о7,оо до 15,оо 

часова налазе се портир и радник 

обезбјеђења, који упућују грађане у 

Центар за пружање услуга или у 

позадинске канцеларије општинских 

органа. 

               У периоду од 15,оо до о7,оо 

часова наредног дана зграду општине 

обезбјеђују ноћни чувари распоређени у 

двије смјене, и то: 

- од 15,оо до 23,оо часова и 

- од 23,оо до о7,оо часова. 

У портирници се налазе: 

- књига евиденције 

присутности на раду, 

- књига дежурства, 

- књига евиденције боравка 

грађана у просторијама 

општине. 

У књигу евиденције присутности 

запослених на раду, приликом доласка 

на посао уписује се вријеме доласка на 

посао и вријеме напуштања зграде 

уколико је оно у току радног времена. 

Запослени могу зграду напустити у току 

радног времена само уз излазницу 

потписану од непосредног руководиоца 

или лица  кога он овласти, на основу 

које се евидентира вријеме и разлог 

одсутности. 

                У књигу дежурства 

свакодневно се уписују рапорти за 

период дежуре, уз посебан опис 

догађаја који излазе ван уобичајених. 

Књига дежурства се предаје сваког 

јутра на увид начелнику  Одјељења за 

општу управу. 

 

Члан 4. 

 

                   Посјете и боравак свих 

других незапослених лица  (грађана)  у 

згради општине врше се на сљедећи 

начин: 

                    а)  Након обављених 

телефонских консултација са 

надлежним стручним  сарадником, 

службеник за информисање грађана 

пружиће потпун одговор грађанину.                                                                                                                

                    б)  Уколико није могуће 

пружити задовољавајући одговор на 

горе описани начин, службеник за 

информисање грађана ће позвати 

надлежног стручног сарадника да дође у  

шалтер салу и пружи одговор 

грађанину, након  чега ће службеник за 

информисање грађана моћи убудуће 

пружити исте или сличне информације 

грађанима. 

Све књиге подразумјевају дневну 

ажурност и  подложне су контроли од 

стране Начелника општине,  а преглед 

књиге евиденције присутности на послу 
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на крају сваког мјесеца врши начелник 

Одјељења за  општу управу.   

Улаз у портирницу је забрањен за 

сва лица осим лица која обављају 

послове портира, обезбјеђења и ноћног 

чувара. 

Ред и мир у згради обезбјеђује 

радник обезбјеђења, а у случају 

нарушавања истог дужан је одмах 

обавјестити начелника Одјељења за 

општу управу и органе јавног реда и 

мира. 

Члан 5. 

 

          Радник обезбјеђења дужан је 

водити рачуна о режиму паркирања 

возила испред улаза у зграду  Општине. 

 

Члан 6. 

 

           По завршетку радног времена 

радник обезбјеђења је дужан обићи 

просторије и евентуална  запажања  

записати у књигу дежурства. 

 

Члан 7. 

 

            Портир, радник обезбјеђења и 

ноћни чувари дужни су да се пристојно 

понашају и пристојно изгледају у току 

радног времена. 

 

IV  РАДНО ВРИЈЕМЕ И ПРИЈЕМ 

СТРАНАКА  

 

Члан  8. 

 

            Радно вријеме општинских 

органа управе је од о7,оо до 15,оо 

часова, осим ноћних чувара и радника 

на одржавању чистоће. 

            Пријем странака у центру за 

пружање услуга грађанима је од о7,оо 

до 15,оо часова, а у позадинским 

канцеларијама од о8,оо до 12,оо часова. 

            Пријем странака код Начелника 

општине је понедјељком од 12,оо до 

15,оо часова. 

             Радно вријеме радника на 

одржавању  чистоће је од о6,3о до о7,3о 

часова и од 15, оо часова до 22,оо часа. 

 

Члан 9. 

 

             Службеници Центра за пружање 

услуга грђанима користе вријеме од по 

3о минута на име доручка у периоду од  

1о,оо  до 11,оо часова распоређени тако 

да сви шалтери буду у функцији 

непрекидно, о чему се стара  шеф 

Центра. 

              Службеници позадинских 

канцеларија користе вријеме од 3о 

минута  на име доручка у периоду од 

1о,оо до 1о,3о часова. 

              Портир користи вријеме од 3о 

минута на име доручка у периоду од 

1о,оо до 1о,3о часова, а мијења га 

радник обезбјеђења. 

              Радник обезбјеђења користи 

вријеме од 3о минута на име доручка у 

периоду од 1о,3о до 11,оо часова, а 

мијења га портир. 

              Радник на телефонској 

централи користи  вријеме од 3о минута 

на име доручка у  периоду од 1о,оо до 

1о,3о часова. 

 

V  ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА 

ГРАЂАНИМА И МЕЂУСОБНО 

ИНФОРМИСАЊE У  

ОПШТИНСКИМ ОРГАНИМА  

УПРАВЕ 

 

Члан 10. 

 

              У случају да службеник за 

информисање грађана не може пружити 

грађанину потпуну информацију 

поступиће се на сљедећи начин: 

               А) Након обављених 

телефонских консултација са 

надлежним  стручним сарадником, 

службеник за информисање  грађана 

пружиће потпун одговор грађанину.  

                Б) Уколико није могуће 

пружити задовољавајући одговор на 

горе описани начин, службеник за 
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информисање грађана ће позвати  

надлежног стручног сарадника да дође у 

шалтер салу и пружи одговор 

грађанину, након  чега ће службеник за 

информисање грађана моћи убудуће 

пружити исте или сличне информације 

грађанима. 

Члан 11. 

 

Службеник за информисање 

грађана и стручни сарадници  из 

позадинских канцеларија, међусобно  ће 

размјењивати информације о свим 

промјенама у законима и општинским 

одлукама које се односе на услуге које 

општина пружа грађанима и у складу с 

тим  врше ажурирање образаца  захтјева 

и брошура као и информација на 

званичној «  weб страници општине «. 

 

Члан 12. 

 

Стручни сарадници из 

позадинских канцеларија обавезни су 

континуирано доставити  одлуке, 

пројекте, програме, планове и слично , 

службенику за информисање грађана и 

упознати  га  са самим садржајем и 

очекиваним ефектима ових докумената, 

како би могао пружити потпуну и 

квалитетну информацију грађанима. 

 

Члан 13. 

 

  Стручни сарадник за послове 

писарнице  сву приспјелу пошту у току 

дана заводи у интерне доставне књиге и 

књиге рачуна, које наредног дана у 7,оо 

часова курир доставља Начелнику 

општине на разматрање. 

Акти се истовремено достављају 

и електронски. 

Када Начелник општине 

прегледа пошту, курир преузме књиге и 

пошту подјели службеницима, након 

чега интерну доставну књигу остави код 

секретарице предсједника СО-е у 

канцеларији бр. 25. 

Сви службеници су обавезни до 

13,оо часова раздужити акте у интерној 

доставној књизи и електронски, и у 

књигу уложити другу пошту коју тога 

дана требају отпремити у писарницу,  

након чега ће секретарица предсједника 

у 13 часова књигу предати у писарницу. 

Послије 13,оо часова радник 

писарнице није обавезан примити 

појединачне акте службеника, изузев у 

хитним случајевима, као ни пошту  из 

интерне доставне књиге уколико му 

буде достављена послије 13,оо часова. 

За посљедице неуредног 

достављања поште одговорни су 

службеници и зато одговорни радници 

свако из своје области. 

 

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

Ступањем на снагу овог 

Правилника, престаје да важи Закључак 

Начелника општине, број: 01/2-140-1/01 

од 21.05.2001. године. 

 

Члан 15. 

 

Све институције које су 

смјештене у згради Општине дужне су 

се прилагодити одредбама овог 

Правилника. 

Члан 16. 

 

Правилник ступа на снагу даном 

доношења, примјењиваће се од 

о1.о2.2оо6. године, а  објавиће се у 

(«Службеном гласнику општине 

Рогатица»). 

 
Број: 01-014-4/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,30.01.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

 Сходно одредбама члана 76. 

Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 
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Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), 

Начелник општине-Одјељење за 

финансије општине Рогатица издаје 

 

 

С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е 

 

1.Просјечна мјесечна бруто плата 

запослених у општини Рогатица 

исплаћена у 2005.години износи 835,46 

КМ. 

2.Просјечна мјесечна нето плата 

запослених у општини Рогатица 

исплаћена у 2005.години износи 549,65 

КМ. 

3.Просјечна мјесечна бруто плата 

запослених у Административној служби 

општине Рогатица исплаћена у 

2005.години износи 632,85 КМ. 

4.Просјечна мјесечна нето плата 

запослених у Административној служби 

општине Рогатица исплаћена у 

2005.години износи 416,35 КМ. 

 
Број: 02/4-131-3 

Рогатица, 16.01.2006.године 

__________________________________ 
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