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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година II - Број 3 

 
                 Петак, 10.03.2006.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 

 

 

 

На основу Стратешког плана 

развоја општине Рогатица за период 

2004. – 2010. година и члана 29. алинеја 

8. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица»,број:01/05), Скупштина 

општине Рогатица на сједници одржаној 

27.02.2006.године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о формирању Организационог одбора 

за одржавање  

44. Међуопштинских омладинских 

спортских игара  

«Рогатица 2007» 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком формира се 

Организациони одбор за одржавање 44. 

Међуопштинских омладинских 

спортских игара «Рогатица 2007» (у 

даљем тексту Организациони одбор 44. 

МОСИ), које ће се одржати у Рогатици 

2007.године. 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Организациони одбор 44. МОСИ 

броји 73 члана од којих је један 

предсједник и три потпредсједника 

одбора. 

Члан 3. 

 

 У Организациони одбор 44. 

МОСИ именују се: 

  

1.Батинић Томислав, предсједник 

2.Иконић Миладин, потпредсједник 

3.Пухалац Томислав, потпредсједник 

4.Хршум Миломир, потпредсједник 

5.Чамџија Кемо, члан 

6.Куртић Узеир, члан 

7. Нинковић Чедомир, члан 

8.Кушић Игор, члан 

9.Батинић Цмиљка, члан 

10.Обрадовић Радоје, члан 

11.Јефтић Ристо, члан 

12.Ујић Добрила, члан 

13.Ђерић Ненад, члан 

14.Марјановић Горан, члан 

15.Вукојчић Синиша, члан 

16.Мићевић Дејан , члан 

17.Девура Илија, члан 
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18.Фргања Дарко, члан 

19.Перковић Слободан, члан 

20.Цвијетић Драган, члан 

21.Лелек Бранко, члан 

22.Јанковић Зоран, члан 

23.Митровић Сретен, члан 

24.Вукашиновић Славиша, члан 

25.Јовичић Драгиша, члан 

26.Планинчић Слободан, члан 

27.Џида Бранка, члан 

28.Ђерић Анђелка, члан 

29.Чаркић Зоран, члан 

30.Куртић Хајро, члан 

31.Обрадовић Божо, члан 

32.Вучак Бранко, члан 

33.Јагодић Милорад, члан 

34.Ујић Томислав, члан 

35.Иконић Душко, члан 

36.Ујић Добрисав, члан 

37.Обреновић Слободан, члан 

38.Иконић Дара, члан 

39.Докић Стево, члан 

40.Павловић Томислав, члан 

41.Ђерић (Ж) Зоран, члан 

42.Анђелић Томо, члан 

43.Планојевић Радивоје, члан 

44.Обреновић Милован, члан 

45.Ујић Миле, члан 

46.Косорић Зоран, члан 

47.Росић Радован, члан 

48.Ујић Бранко, члан 

49.Нерић Славко, члан 

50.Обреновић Милад, члан 

51.Пандуревић Миладин, члан 

52.Марковић Секул, члан 

53.Ећимовић Миломир, члан 

54.Станишић Радомир, члан 

55.Станишић Сретко, члан 

56.Раздољац Ђоко, члан 

57.Вукашиновић Јадранко, члан 

58.Марковић Милан, члан 

  

Члан 4. 

 

 Предсједник Организационог 

одбора 44. МОСИ ће, у сагласности са 

потпредсједницима, именовати 

преосталих 15 чланова Организационог 

одбора. 

 

Члан 5. 

 

 Задатак Организационог одбора 

44. МОСИ је да донесе Програм 

активности и изврши све радње у 

припреми и организацији  44. МОСИ, да 

именује Извршни одбор 44. МОСИ, 

Предсједништво 44. МОСИ и комисије 

за припрему и организацију 44. МОСИ. 

 

Члан 6. 

 

 Начин рада и доношења одлука 

регулисаће се Пословником о раду кога 

доноси Организациони одбор 44. МОСИ 

на својој конституирајућој сједници. 

 

Члан 7. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-022-7/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.02.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 
 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица», број: 1/о5) и члана 

12. став. 2 Пословника Скупштине 

општине Рогатица („Службени гласник 

општине Рогатица“, број: 1/05) 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници одржаној  27.02. 2006.године, 

донијела је  

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ИЗАБРАНИХ 

ЗВАНИЧНИКА 

ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 

             I  - УВОДНИ  ДИО 

 

                1. Садржај овог кодекса 

утврђује оквир етичких принципа за 

локалне јавне званичнике, прилагођен 

постојећем законодавству, прописима и 

принципима јавне администрације. 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___3   

 

  Број 3____               

 

2 

 

 

                2. Предмет овог кодекса су 

основни принципи стандардизованог 

понашања, што грађани очекују од 

изабраних званичника у вршењу 

њихових дужности, а што ће 

одражавати и снажити повјерење 

грађана према  институцијама, у 

функцији општег интереса.                                                                    

             

          II -  ПРИМЈЕНА КОДЕКСА 
 

             3.   Кодекс се односи на све 

изабране локалне званичнике, којима је 

мандат повјерен путем непосредних или 

посредних избора, именовањем и 

дужностима које  обављају у оквиру 

мандата. 

               

             4.  Термин «  изабрани 

званичник « означава било којег 

политичара који има мандат локалне 

законодавне и извршне власти, повјерен 

непосредним или посредним избором, 

односно именовањем. 

 

          III – ОСНОВНИ ПРИНЦИП 

ПОНАШАЊА 

 

             5.  Изабрани званичници, 

прихватањем свечане изјаве, у свим  

случајевима морају се придржавати 

устава , закона, Статута Општине, 

Етичког кодекса и других прописа, 

занемарујући политичку наклоност. 

 

             6.  У вршењу повјерене 

функције, изабрани званичници ће 

служити општем интересу, залагати се 

за поштивање и заштиту људских права 

и слобода, равноправност народа и 

грађана. 

 

             7. Изабрани званичници ће 

обављати повјерену функцију и 

дужност савјесно и одговорно, уз 

наглашену отвореност и спремност да 

одговарају за своје одлуке, дјеловања и 

понашања.                                                                                          

  

8.У обављању својих функција, 

изабрани званичници ће уважавати 

права и овлаштења других изабраних 

званичника, суздржавајући се од 

подстицања или помагања у 

извршавању повјерених  функција ради 

довођења у привилегован положај себе 

или других изабраних званичника.                                                               

 

           IV – ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

9. Изборна кампања 

Кандидат за одређену функцију у 

току кампање тежиће да гласове бирача 

придобије поштеним и аргументованим 

иступом, без некоректног односа према 

осталим кандидатима у кампањи.                                                                            

 

10.Забрана фаворизовања. 

Изабрани званичници неће 

злоупотребљавати своја овлашћења у 

сврху властитог интереса и интереса 

других појединаца или група.                                    

 

11.Сукоб интереса  

Поред законске обавезе када је 

изабрани званичник обавезан да се  

уздржи од расправе и гласања у 

одређеној правној ствари, код изабраног 

званичника постоји и морална обавеза 

да се и због личног интереса уздржи од 

напријед наведених радњи и да на то 

укаже прије отварања расправе по том 

питању. 

 

12.Личне надлежности 

При обављању дискреционих 

овлаштења, изабрани званичници неће 

за себе  ни за друга лица прибављати 

користи нити било какве погодности. 

 

13.Доношење одлука 

Одлука изабраних званичника, у 

вршењу функције засниваће се на  

објективности, одговорности и 

отворености са елементима 

уравнотежености и сагласности са 

општим интересом, уз спремност на 

одговорност за своје одлуке. 
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14.Начин комуницирања 

Изабрани званичници у 

остваривању комуникације  неће се 

користити обмањивањем, 

манипулацијом, самопромоцијом и 

неучтивошћу у креирању и вођењу 

дијалога. 

 

15.Повјерење јавности 

Изабрани званичници треба да 

усмјере своје понашање у складу са  

јавним интересом да избјегавају 

конфликте и снаже повјерење јавности 

према државним институцијама. 

 

16.Забрана корупције 

Овај Кодекс искључује 

прихватање мита и сваког другог 

понашања,  

што би се према важећим прописима 

могло подвести као активно или 

пасивно подмићивање. 

 

17. Управљање ресурсима 

Од изабраних званичника се 

очекује да јавним ресурсима управљају 

на ефективан, ефикасан и економичан 

начин искључујући њихово кориштење 

у приватне сврхе. 

 

18.Финансијска дисциплина 

Изабрани званичници не могу 

дјеловати као плаћени заступници, нити 

користити исплате или накнаде у 

областима управљања јавним 

приходима које им не припадају. 

 

V – ОДНОСИ  ПРЕМА 

ОПШТИНСКОЈ 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ 

СЛУЖБИ 

 

19.Властитим понашањем, 

изабрани званичници онемогућиће 

именовање и пријем службеника, 

техничких и помоћних радника 

супротно законским прописима. 

 

             20.Јавни званичници ће 

подстицати и развијати мотивационе  

елементе да сви запослени раде брзо и 

ефикасно, стручно и одговорно, 

законито, поуздано и креативно. 

 

VI  - ОДНОС ОПШТИНСКИХ 

СЛУЖБЕНИКА ПРЕМА 

ИЗАБРАНИМ 

ЗВАНИЧНИЦИМА 

 

21.Општински службеник је 

одговоран према изабраним 

званичницима и грађанима.                                                                                                                         

            

22.На општинске службенике се 

односе одредбе овог Кодекса о 

непристрасности, примању мита, сукобу 

интереса и осталим моралним нормама. 

 

             23. Општински службеници су 

посебно дужни да се придржавају 

законских и моралних норми и 

квалитета послова. 

             

24.Етичке норме понашања 

општинских службеника ће се 

детаљније разрадити у посебном 

Кодексу понашања. 

 

           VII – ОБЛАСТ НАДЗОРА   

 

25.Изабрани званичници неће 

спрјечавати било коју мјеру надзора 

коју буду вршили надлежни органи,  уз 

уважавање изречене привремене или 

коначне одлуке. 

 

26.Изабрани званичници биће 

одговорни локалном становништву у 

мандатном периоду на који су изабрани. 

 

          VIII – ПРАЋЕЊЕ ЕТИЧКОГ 

КОДЕКСА 
 

            27. Праћење и надзирање 

Етичког Кодекса изабраних званичника 

вршиће Етички одбор, именован од 

стране Скупштине општине. 

 

            28.  Чланове тијела из претходне 

тачке именоваће Скупштина општине 
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Одлуком  о оснивању сталних радних  

тијела Скупштине.  

 

            29. Етички одбор доноси  

Пословник о свом раду. 

 

          IX – ЖАЛБЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

 

           30. Грађани имају  право и 

могућност подносити представке и 

жалбе за све облике  кршења правила 

овог кодекса. 

 

           31.  Представке и жалбе подносе 

се потписане у писменом облику на 

адресу Етичког одбора који је овлашћен 

за праћење Етичког кодекса. 

 

           32.  Представке и жалбе грађана 

разматраће Етички одбор који даје своје 

мишљење, изриче санкције и о томе 

обавјештава Скупштину општине. 

 

           X – САНКЦИЈЕ ЗА ПОВРЕДУ 

ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

 

33. Санкције за повреду неке од 

одредби Етичког Кодекса су: 

- укор 

- јавни укор  

-  

34.Санкција укора се извршава 

саопштавањем предсједника Скупштине 

општине о изреченој санкцији и 

доставом примјерка одлуке изабраном 

званичнику према коме је санкција 

изречена. 

 

35.Санкција јавног укора се 

извршава саопштавањем, извјештаја и 

одлуке о изрицању санкције, на 

сједници Скупштине општине и 

објављивањем   у „Службеном гласнику 

општине Рогатица“. 

 

          XI -  ПОДРШКА ЕТИЧКОМ 

КОДЕКСУ  

 

          36.  Изабрани званичници ће се 

упознати са садржајем и суштином овог 

Кодекса и његовим принципима са 

изјавом да их прихватају и подржавају. 

            

          37.  Њихова је обавеза да својом 

активношћу осигурају промоцију овог  

Кодекса, како у јавности тако и у 

медијима. 

 

           38.  Закон о сукобу интереса и 

други законски акти посебно третирају 

понашање изабраних званичника као и 

санкције,                                                            

 

           39.   Етички кодекс штампаће се 

као посебан број Инфо – летка и као 

такав бити доступан  најширој јавности.                                                                                    

  

           40.    Етички кодекс ступа на 

снагу  осмог дана  од дана објављивања 

у «Службеном гласнику општине 

Рогатица «.  

 
Број:01/2-022-20/05                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.02.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

На основу члана 30. став 1. 

алинеја 20. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник 

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

118/05) и члана 29. став 1. алинеја 32. 

Статута општине Рогатица («Службени 

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

Скупштина општине Рогатица на XVI 

редовној сједници одржаној 

27.02.2006.године, д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ 

СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком образује се 

стручна служба Скупштине општине 

Рогатица, као организациони дио при 

Скупштини општине, а која је у саставу 

општинске административне службе. 
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Члан 2. 

 

 Стручна служба Скупштине 

општине обавља стручне, 

административне, техничке и друге 

послове за потребе Скупштине, њених 

радних тијела,  клубова одборника и 

одборника. 

 

Члан 3. 

 

 Секретар Скупштине општине 

руководи стручном службом 

Скупштине општине Рогатица и обавља 

друге послове утврђене Статутом 

општине Рогатица и Пословником 

Скупштине општине Рогатица. 

  

Члан 4. 

 

Стручну службу, поред секретара 

Скупштине општине, сачињавају: 

  

1.Виши стручни сарадник           

1 извршилац (ВШС правног или другог 

друштвеног смјера, или ССС    

друштвеног смјера), једна година 

радног искуства и положен стручни 

испит за рад у органима управе. 

  

2.Стручни сарадник - 

дактилограф   1 извршилац (ССС  

друштвеног смјера са познавањем 

дактилографије или дактилограф IА 

класе) шест мјесеци радног искуства. 

  

1.Виши стручни сарадник стара 

се о изради појединих аката усвојених 

на Скупштини општине које му повјери 

секретар, врши административно-

техничке послове за потребе Скупштине 

општине,  присуствује сједницама 

Скупштине, води записник и припрема 

његову израду, обавља и друге послове 

које му одреди секретар. 

  

2.Стручни сарадник - 

дактилограф обавља административно-

техничке и дактилографске послове за 

потребе Скупштине општине, врши 

послове преписа, умножавања, 

копирања, слагања и сортирања 

умноженог материјала, комплетирање 

адресирање и слање скупштинских 

материјала, обавља и друге послове које 

му одреди секретар. 

 

Члан 5. 

 

 Врста послова услови за њихово 

обављање, извршиоци и остали 

елементи из члана 4. ове одлуке биће 

уграђени у Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста административне службе 

општине Рогатица. 

 

Члан 6. 

 

 Ова 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:01/2-022-6/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.02.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

  На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица» број: 1/о5), а у 

складу са чланом 15. Пословника  

Скупштине општине Рогатица                  

( «Службени гласник општине Рогатица 

«, број: 1/о5)  Скупштина општине 

Рогатица на сједници одржаној  дана 

27.02.2оо6.године,  д о н и ј е л а  ј е 

                                       

ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ 

ОДБОРНИКА  СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  РОГАТИЦА 

 

I 

 

 Овим Програмом се утврђују 

циљеви и задаци,  тематски садржаји и 
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начини провођења едукације одборника 

Скупштине општине Рогатица. 

 

II 

 

 У организацији ОСЦЕ-а                 

( канцеларија Вишеград) организована 

је анкета одборника Скупштине 

општине Рогатица са циљем 

сагледавања потреба одборника да кроз 

оријентациону обуку по понуђеним 

темама побољшају своје способности да 

ефективно обављају дужност. 

             Током анкете одборници су од 

понуђених  тема највећи интерес 

исказали за обуку на теме: 

1) Законодавства о локалној 

самоуправи; 

2) Планирање  и извршење 

Буџета и  

3) Функционисање општинске 

извршне власти. 

 

III 

 

 У циљу побољшања способности 

изабраних одборника а у складу за 

исказаним интересом израженим кроз 

анкету, организоваће се едукација 

одборника Скупштине општине 

Рогатица, по темама и то: 

 

1. Законодавства о локалној 

самоуправи 

 

              Задатак едукације по овој теми 

је да се одборници Скупштине општине 

Рогатица упознају са законским и 

подзаконским актима из области 

локалне самоуправе. 

              У  припреми едукације 

користиће се сљедећа литература: 

              - Европска повеља о локалној 

самоуправи 

 - Устав Републике Српске 

 - Закон о локалној самоуправи 

 - Статут општине Рогатица. 

 - Пословник Скупштине општине 

Рогатица 

 -Етички кодекс изабраних 

званичника општине Рогатица 

 

 Едукација по овој теми ће се 

организовати током марта 2оо6.године 

и спровешће се међу одборницима 

путем организованог предавања. 

  

            НОСИЛАЦ  АКТИВНОСТИ: 

Предсједник и потпредсједник 

Скупштине општине у   сарадњи са 

секретаром. 

 

IV 

 

 2. Планирање и извршење 

буџета 

 

 Задатак едукације по овој теми је 

да се одборници Скупштине општине 

Рогатица упознају  са начином 

планирања  и извршења буџета општине 

Рогатица. 

 У припреми едукације користиће 

се сљедећа  литература: 

1) Закон о буџетском систему 

2) Документ оквирног буџета 

3) Смјернице и препоруке за 

израду буџета у општинама и 

градовима. 

 

Едукација по овој теми ће се 

организовати  током априла 2оо6. 

године и  

спровешће се међу свим одборницима 

путем организованог  предавања. 

 

            НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ:   

Начелник Одјељења за финасије у 

сарадњи са секретаром 

 

V 

 3. Функционисање општинске  

извршне   власти 

 

 Задатак едукације по овој теми је 

да се одборници Скупштине општине 

Рогатица упознају са начином 

функционисања општинске  извршне 
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власти као и законским прописима који 

регулишу ту област. 

             У припреми едукације 

користиће се сљдећа литература: 

 

1) Закон о локалној самоуправи 

2) Статут  општине Рогатица. 

3) Стратешки план развоја 

општине Рогатица за период 

2оо4.-2о1о.година 

4) Одлука о оснивању 

Општинске административне 

службе. 

 

Едукација по овој теми ће се 

организовати током маја 2оо6.године и 

спровешће се међу  свим одборницима 

путем организованог предавања. 

 

 НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ:   

Предсједник и потпредсједник  

Скупштине општине Рогатица, 

Начелник и замјеник начелника 

општине Рогатица у сарадњи са 

секретаром  

 

        VI 

 

             Овај  Програм ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли Општине Рогатица а 

накнадно ће се објавити у « Службеном 

гласнику Општине Рогатица «. 

 
Број:01/2-013-4/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.02.2006.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 

активностима на унапређењу 

управљања кадровским ресурсима у 

јавној управи општине Рогатица у 

оквиру пројекта УГОВОР, Скупштина 

општине на XVI редовној сједници 

одржаној 27.02.2006.године, донијела је 

сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Скупштина општине Рогатица 

прихвата Информацију о активностима 

на унапређењу управљања кадровским 

ресурсима у јавној управи општине 

Рогатица у оквиру пројекта УГОВОР. 

 

 2.Информација из тачке 1. чини 

саставни дио овог Закључка. 

 

 3.Овлашћује се начелник 

општине Рогатица Томислав Батинић и 

предсједник Скупштине општине 

Рогатица Кемо Чамџија да у име 

општине потпишу Споразум о 

преузимању обавеза у области реформе 

јавне управе са представницима Мисије 

ОЕБС-а у БиХ. 

 

 4.Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-013-4/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.02.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица», број: 1/05), а након 

разматрања Информације о стању 

управног рјешавања у 

административној служби општине за 

период 01.01.-31.12.2005.године, 

Скупштина општине на XVI редовној 

сједници одржаној 27.02.2006.године, 

донијела је сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Скупштина општине Рогатица 

прихвата Информацију о стању 

управног рјешавања у 

административној служби општине за 

период 01.01.-31.12.2005.године. 
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 2.Информација из тачке 1. чини 

саставни дио овог Закључка. 

 

 3.Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-013-4/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.02.2006.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 о раду из 

области санитарне инспекције за 

2005.годину, Скупштина општине на 

XVI редовној сједници одржаној 

27.02.2006.године, донијела је сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Скупштина општине Рогатица 

прихвата Извјештај о раду из области 

санитарне инспекције за 2005.годину. 

 

 2.Извјештај из тачке 1. чини 

саставни дио овог Закључка. 

 

 3.Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-013-4/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.02.2006.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 о раду из 

области пољопривредне и 

водопривредне инспекције за 

2005.годину, Скупштина општине на 

XVI редовној сједници одржаној 

27.02.2006.године, донијела је сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Скупштина општине Рогатица 

прихвата Извјештај о раду из области 

пољопривредне и водопривредне 

инспекције за 2005.годину. 

 

 2.Извјештај из тачке 1. чини 

саставни дио овог Закључка. 

 

 3.Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
 

Број:01/2-013-4/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.02.2006.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 о раду 

општинског урбанистичко-грађевинског 

инспектора општине Рогатица за период 

2005.године, Скупштина општине на 

XVI редовној сједници одржаној 

27.02.2006.године, донијела је сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Скупштина општине Рогатица 

прихвата Извјештај о раду општинског 

урбанистичко-грађевинског инспектора 

општине Рогатица за период 

2005.године. 

 2.Извјештај из тачке 1. чини 

саставни дио овог Закључка. 

 3.Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-013-4/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.02.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
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На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица», број: 1/05), а након 

разматрања Извјештаја о раду 

општинског инспектора јавних путева 

општине Рогатица за период 

2005.године, Скупштина општине на 

XVI редовној сједници одржаној 

27.02.2006.године, донијела је сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Скупштина општине Рогатица 

прихвата Извјештај о раду општинског 

инспектора јавних путева општине 

Рогатица за период 2005.године. 

 

 2.Извјештај из тачке 1. чини 

саставни дио овог Закључка. 

 

 3.Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број:01/2-013-4/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 27.02.2006.год.  СКУПШТИНЕ 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 

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  

услуга водоснабдијевања 

 

Члан  1. 

 

 Даје се сагласност на Цјеновник  

услуга водоснабдијевања који је 

утврдило ЈКП »Комуналије« Рогатица  

09.01.2006. године, а који ће се 

примјењивати од 01.01.2006. године, 

како слиједи: 

 
Опис          Досад. ц.   Нова ц.    Проц. повећ. 

                      КМ             КМ 

 

1.Вода за правна и    

физичка лица 1,69       1,98        17% 

 -одвод 

 отпадних вода   

(канализација) 0,55 0,65        17% 

 

2.Вода за домаћинства  

                        0,60 0,70        17% 

 -одвод отпадних вода 

(канализација) 0,20 0,25        17% 

 

3.Одржавање водомјера 

а) код правних  и 

физичких лица 

-од 1/2 »-1«    12,00     14,00       17% 

-преко «1»      36,00    42,00       17% 

б) за домаћинства  

                         1,50        1,75       17% 

 

4.Цијене услуга водоснабдијевања и 

канализације: 

- за Дом здравља – 

обрачунава се 50% од 

цијене за правна и 

физичка лица; 

- за школе обрачунава се по 

цијени домаћинстава. 

 

    Члан 2 

 

 Одлука ступа на снагу даном  

доношења, а објавиће се у »Службеном 

гласнику општине Рогатица«. 
 

Број: 01-38-8/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,10.02.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске» број: 

101/04, 42/05 и 118/05), а након 

разматрања Извјештаја о извршеном 

попису имовине, средстава, 

потраживања и обавеза у Општинској 

административној служби са стањем на 

дан 31.12.2005. године, Начелник 

општине Рогатица, 22.02.2006. године,  

д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Извјештаја о извршеном 

попису имовине, средстава, 

потраживања и обавеза у Општинској 

административној служби са стањем 

на дан 31.12.2005. године. 

 

            I 

 

 Усваја се Извјештај о извршеном 

попису имовине,  средстава, 

потраживања и обавеза у Општинској  

административној служби са стањем на 

дан 31.12.2005. године. 

 

II 

 

 Задужује се Одјељене за 

финансије да у складу са важећим 

законским прописима изврше 

одговарајуће књижење. 

 

III 

 

 Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

 
Број: 01-404-7/05                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,22.02.2006.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 42. став 

7. Закона о основној школи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 

38/04), Начелник општине Рогатица, 

09.02.2006. године,  д  о  н  о  с  и 

 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о формирању Комисије  за упис дјеце 

у I разред основне школе 

 

I 

 

 Формира се  Комисија за упис 

дјеце у I разред основне школе, у 

саставу: 

 

1. Павловић Сњежана,  

педагог школе, 

2. Ребић Миро,  

наставник разредне 

наставе, 

3. Планинчић др 

Слободан,  љекар. 

 

    II 

 

 Комисија ће у складу са 

одредбама Закона о Основној школи 

извршити упис дјеце у I разред основне 

школе у школску 2006/2007. годину. 

 

III 

 

 Рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 
Број: 01-610-2/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,09.02.2006.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), а по указаној потреби, 

Начелник општине Рогатица,                   

д  о  н  о  с  и 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о формирању лицитационе Комисије 

 

 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___12   

 

  Број 3____               

 

2 

 

I 

 

 Формира се  лицитациона 

Комисија за провођење лицитације око 

одабира најповољнијег понуђача за 

реализацију пројекта бр. 153. 

»Реконструкција и асфалтирање улица у 

насељу Рудо«, ( у даљем тексту: 

»Комисија« ). 

  У комисију се именују: 

1. Узеир Куртић, 

предсједник, 

2. Слађана Рајак, 

секретар, 

3. Владанка Ујић, члан, 

4. Зденка Чаркић, члан, 

5. Нина Јоловић, члан, 

6. Миленко М. Јанковић, 

члан, 

7. Ковиљка Мотика, 

члан,  

8. Милорад Глуховић, 

члан. 

 

II 

 

 Задатак Комисије је да проведе 

поступак лицитације у циљу одабира 

најповољнијег понуђача за реализацију 

пројекта број 153. »Реконструкција и 

асфалтирање улица у насељу Рудо«, 

одобреног од стране Кредитног одбора  

пројекта развојне заједнице, на 

приједлог ЦДП, а који проводи Фонд за 

развој и запошљавање Републике 

Српске. 

III 

 

 Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у »Службеном 

гласнику општине Рогатица«. 

 
Број: 01-345-46/05                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,20.02.2006.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-

33/06 од 06.03.2006.године, извршио је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-30 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА «ЛАМЕЛА 

Б», ул. Преображенска, Рогатица са 

сљедећим подацима: 

 

Назив заједнице: Заједница етажних 

власника «Ламела Б» Рогатица, ул. 

Преображенска 

Оснивачи: 20 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 Обрадовић 

Радомир предсједник управног одбора, 

уз договор са етажним власницима. 

 
Број: 02/3-32-372-33/06 

06.03.2006.године 

_________________________________________ 
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