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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година II - Број 4 

 
                 Понедељак, 10.04.2006.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 
На основу члана 27. став 2. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске («Службени гласник Републике 

Српске», број:96/03,14/04 и 67/05) и 

члана 29. став 1. алинеја 3. Статута 

општине Рогатица («Службени гласник 

општине Рогатица» број:1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници од  29.03.2006. године, 

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању  Извјештаја о извршењу 

Буџета општине Рогатица  

за 2005.годину 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком усваја се 

Извјештај о извршењу  Буџета општине 

Рогатица за 2005. годину, који се 

састоји од: 

1. Укупно остварених буџетских 

средстава                                                      

3.331.621,00 КМ 

2. Укупно остварених буџетских 

издатака                                                    

3.503.919,00 КМ  

3.Вишак буџетских издатака над 

буџетским средствима (дефицит)            

172.298,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

Извршена буџетска средства по 

изворима и врстама и извршени 

буџетски издаци на основне намјене и 

области исказани су у Извјештају о 

извршењу буџета за период од 01.01.-

31.12.2005.године по економској 

класификацији буџетских средстава и 

буџетских издатака, те Извјештају о 

извршењу буџета за период 01.01. – 

31.12.2005. године по организационој и 

функционалној класификацији 

буџетских издатака и чине саставни дио 

ове Одлуке. 

 

Члан 3.  

 

Покриће буџетског дефицита 

извршиће се у току 2006.-е године из 

текућих прихода.                                    
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Члан 4. 

 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица».   
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.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 и  67/05) и 

члана 29. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 29.03.2006.године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о извршењу буџета општине 

Рогатица за 2006.годину 

 

ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком прописује се начин 

извршења 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 из члана 1. ове 

одлуке распоређују се у укупном износу 

од 3.500.000 КМ, од чега  2.869.700 КМ 

на текуће трошкове, 542.800 КМ на 

капиталне инвестиције и 87.500 КМ на 

буџетску резерву. 

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 у 52/05). 

 

Члан 6. 

 

Корисници буџетских средстава 

дужни су средства утврђена у Буџету 
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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 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. 
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 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 заостале обвезнике. 

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 

(«Службени гласник општине Рогатица 

« број: ______) 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 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:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
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На основу члана 66. и 67. Закона 

о грађевинском земљишту Републике 

Српске (“Службени гласник Републике 

Српске“ број: 86/03), члана 23. став 2. 

Одлуке о грађевинском земљишту 

(“Службене новине града Српско 

Сарајево”, број: 8/04) и члана 29. 

Статута општине Рогатица (“Службени 

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

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници одржаној 29. 03. 2006. године, 

д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о висини просјечне коначне 

грађевинске цијене m
2
 корисне 

стамбене површине на подручју 

општине Рогатица у 2005.години 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврђује 

просјечна коначна грађевинска цијена 

м
2 

корисне стамбене површине у 2005. 

години на подручју општине Рогатица у 

висини од 490 КМ/м
2
.
 
 

Члан 2. 

Овако утврђена цијена служи као 

основица за израчунавање висине 

накнаде за погодност грађевинског 

земљишта (ренте) у 2006. години и иста 

ће се валоризовати у току године, свака 

три мјесеца на основу индекса раста 

цијена грађевинских радова у 

високоградњи и нискоградњи. 

Валоризацију цијене врши Одјељење за 

просторно уређење и стамбено 

комуналне послове. 

Члан 3 

Ступањем на снагу ове одлуке, 

престаје да важи Одлука о висини 

просјечне коначне грађевинске цијене 

м
2
 корисне стамбене површине на 

подручју општине Рогатица, ( 

“Службение новине града Источно 

Сарајево”, број: 3/05) 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

(“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 70. Закона о 

грађевинском земљишту Републике 

Српске (“Службени гласник Републике 

Српске“ број: 86/03), члана 32. Одлуке о 

грађевинском земљишту (“Службене 

новине града Српско Сарајево”, број: 

8/04) и члана 29. Статута општине 

Рогатица (“Службени гласник општине 

Рогатица”, број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 

одржаној 29. 03. 2006. године,                 

д о н и ј е л а   ј е  

О Д Л У К У 

о висини базне цијене трошкова 

уређења градског грађевинског 

земљишта на подручју општине 

Рогатица у 2005.години 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврђује 

просјечна базна цијена трошкова 

уређења градског грађевинског 

земљишта у 2005. години на подручју 

општине Рогатица у висини од 49 

КМ/м
2
.
 
 

Члан 2. 

Утврђена цијена уређења 

градског грађевинског земљишта 

обухвата трошкове припремања и 

опремања грађевинског земљишта и 

представља 10 % од просјечне коначне 

грађевинске цијене м
2 

корисне стамбене 
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површине на подручју општине 

Рогатица, у 2005 години. 

Члан 3. 

Овако утврђена цијена служи као 

основица за израчунавање висине 

накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта у 2006. години 

и иста прати валоризацију просјечне 

коначне грађевинске цијене м
2 

стамбеног простора. 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке, 

престаје да важи Одлука о висини базне 

цијене трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта на подручју 

општине Рогатица, ( “Службене новине 

града Источно Сарајево”, број: 3/05) 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

(“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 2. алинеје 6. 

Одлуке о оснивању Комисије за 

планирање капиталних инвестиција 

(„Службени гласник општине 

Рогатица”, број: 6/05) и члана 29. 

Статута општине Рогатица („Службени 

гласник општине Рогатица”, број: 1/05)  

Скупштина општине Рогатица, на XII 

сједници одржаној дана 29.03.2006. 

године   д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 

о усвајању плана капиталних 

инвестиција за период 2005-2010 

године 
 

 

 

I 

Усваја се План капиталних 

инвестиција за период 2005 – 2010 

година (у даљем тексту: План), 

предложен од стране Комисије за 

планирање капиталних инвестиција и 

Начелника општине Рогатица, у форми 

Анекса и то : 

Анекс 1 – Пројекција буџета за период 

2005 – 2010 година; 

Анекс 2– Одлука о разврставању 

прихваћених приједлога 

пројеката из 2005. године за 

израду Плана капиталних 

инвестиција за период 2005-

2010 година;  

Анекс 3 – Процјене трошкова по 

појединим инвестиционим 

пројектима,  извори 

финансирања и динамика 

реализације по годинама  и 

Анекс 4 – Табела приоритетних 

пројеката по категоријама.  

 

Анекси из претходног става 

чине саставни дио ове одлуке. 

 
II 

План је основа за израду буџета 

за сваку наредну буџетску годину и 

биће ажуриран до 30. јуна сваке године 

на такав начин да обухвата 

петогодишњи план са почетком 

реализације у наредној години. 

 

III 

Претпоставке, начела и 

реализација Плана регулисани су 

чланом 4.  Одлуке о оснивању Комисије 

за планирање капиталних инвестиција.  

 

 

IV 

Код израде ажурираног 

петогодишњег Плана, Начелник 

општине ће изнаћи додатне небуџетске 

изворе финансирања пројеката који ће 

бити груписани у посебне планове 

развоја.  
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V 

Ова одлука ступа на снагу 

даном доношења, а накнадно ће се 

објавити у „Службеном гласнику 

општине Рогатица”. 

 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

На основу члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ( 

“Службени гласник Републике Српске“, 

број: 41/03 ), члана 5. Одлуке о 

утврђивању критерија за избор и 

именовање директора, управних и 

надзорних одбора у предузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рогатица ( “Службене новине 

Града Српско Сарајево” број: 8/04) и 

члана 29. Статута општине Рогатица ( 

“Службени гласник општине Рогатица” 

број: 1/05), Скупштина општине 

Рогатица на сједници одржаној 29. 03. 

2006. године,  д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о именовању директора Дома 

здравља “Рогатица” Рогатица 

I 

Дара Иконић, дипломирани 

економиста из Рогатице, именује се на 

дужност директора Дома здравља 

“Рогатица” Рогатица, на период од 

четири године. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица ( “Службени гласник 

општине Рогатица” број:1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници одржаној 29. 03. 2006. године, 

д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу директора Дома 

здравља “Рогатица” Рогатица 

I 

Др. Гордана Милошевић из 

Рогатице, разрјешава се дужности 

директора Дома здравља “Рогатица” 

Рогатица, ради истека мандата на који је 

именована. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

На основу члана 12. став 3. 

Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

( “Службени гласник Републике 

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

утврђивању критерија за избор и 

именовање директора, управних и 

надзорних одбора у предузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рогатица ( “Службене новине 

Града Српско Сарајево” број: 8/04) и 

члана 29. Статута општине Рогатица ( 

“Службени гласник општине Рогатица” 

број: 1/05), Скупштина општине 

Рогатица на сједници одржаној 29. 03. 

2006. године,            д о н и ј е л а   ј е  
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О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног и 

Надзорног одбора Народне 

библиотеке Рогатица  

I 

Именују се чланови Управног и 

Надзорног одбора Народне библиотеке 

Рогатица, и то: 

А) за чланове Управног одбора именују 

се: 

1. Глуховић Мирка, из реда 

запослених, а 

2. Новаковић Дарко, 

3. Ђокић Невена, 

4. Ћајић Мирослав и  

5. Арбиња Данка испред 

оснивача. 

Б) за чланове Надзорног одбора именују 

се: 

1.Крсмановић Милојка, из реда 

запослених, а 

2.Пенић Срећко и 

3.Шалић Божо испред оснивача 

II 

Именовање чланова Управног и 

Надзорног одбора, врши се на период од 

четири године. 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица” 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица ( “Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници одржаној 29.03.2006. године,  

д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Управног и 

Надзорног одбора Народне 

библиотеке Рогатица 

I 

Разрјешавају се дужности 

чланови Управног и Надзорног одбора 

Народне библиотеке Рогатица, због 

истека мандата, и то: 

А.) Чланови Управног одбора: 

1.) Милорад Јанковић, 

2.) Анкица Терзић, 

3.) Јелена Ђерић 

4.) Јелена Фргања и  

5.) Ивана Чаркић 

Б.) Чланови Надзорног одбора 

                 1.) Биљана Ерић 

                 2. )Ивана Средојевић и 

                 3. Ј)елена Нешковић 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”.  
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 4. став 2. Закона 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” 

број:25/03) и члана 29. Статута општине 

Рогатица ( “Службени гласник општине 

Рогатица” број: 1/05), Скупштина 

општине Рогатица, на сједници 
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одржаној 29.03.2006. године,                    

д о н и ј е л а ј е 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности 

члана Управног одбора Дома здравља 

“Рогатица” Рогатица 

I 

Глуховић Мирослав, први степен 

саобраћајног факултета, именује се за 

вршиоца дужности члана Управног 

одбора Дома здравља “Рогатица” 

Рогатица, до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица ( “Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници одржаној 29.03.2006. године, д 

о н и ј е л а ј е 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу члана Управног одбора 

Дома здравља “Рогатица” Рогатица 

I 

Дара Иконић, дипломирани 

економиста, разрјешава се дужности 

члана Управног одбора Дома здравља 

“Рогатица” Рогатица, на лични захтјев, 

због неспојивости функција. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 4. став 2. Закона 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(“Службени гласник Републике 

Српске”, број:25/03) и члана 29. Статута 

општине Рогатица ( “Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници одржаној 29.03.2006. године,             

д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности 

члана Надзорног одбора Дома 

здравља “Рогатица” Рогатица 

I 

Михајловић Раденко, 

дипломирани правник, именује се за 

вршиоца дужности члана Надзорног 

одбора Дома здравља “Рогатица” 

Рогатица, до окончања поступка јавне 

конкуренције. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
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На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица ( “Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на 

сједници одржаној 29.03.2006. године,  

д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу члана Надзорног одбора 

Дома здравља “Рогатица” Рогатица 

I 

Берислав Остојић, дипломирани 

правник, разрјешава се дужности члана 

Надзорног одбора Дома здравља 

“Рогатица” Рогатица, на лични захтјев. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.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 

Начелника општине Рогатица и 

општинске административне службе за 

2005. годину, Скупштина општине на 

XII редовној сједници одржаној 

29.03.2006. године, донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1.Скупштина општине Рогатица 

прихвата Извјештај о раду Начелника 

општине Рогатица и општинске 

административне службе за 2005. 

годину. 

2.Даје се пуна подршка 

Начелнику општине Рогатица у 

реализацији Програма рада за 2006. 

годину како би се побољшали услови 

живљења грађана на подручју општине 

Рогатица. 

3. Извјештај из тачке 1. чини 

саставни дио овог Закључка.  

4.Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.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 у области 

тржишне инспекције за 2005. годину, 

Скупштина општине на XII редовној 

сједници одржаној 29.03.2006. године, 

донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1. Скупштина општине Рогатица 

прихвата Извјештај о раду у области 

тржишне 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:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.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 
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комуналне полиције за 2005. годину, 

Скупштина општине на XII редовној 

сједници одржаној 29.03.2006. године, 

донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1. Скупштина општине Рогатица 

прихвата Извјештај о раду комуналне 

полиције 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:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.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 спровођењу 

закона и других прописа у области 

заштите бораца, инвалида рата, 

породица погинулих бораца и цивилних 

жртава рата за период 01.01.-31.12.2005. 

године, Скупштина општине на XВИИ 

редовној сједници одржаној 29.03.2006. 

године, донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1. Скупштина општине Рогатица 

прихвата Информацију о спровођењу 

закона и других прописа у области 

заштите бораца, инвалида рата, 

породица погинулих бораца и цивилних 

жртава рата за период 01.01.-31.12.2005. 

године. 

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:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица на 

сједници одржаној дана 29.03.2006. 

године, након разматрања Извјештаја о 

раду Полицијске станице Рогатица за 

2005. годину, д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

1. Прима се к знању Извјештај о 

раду Полицијске станице Рогатица за 

2005. годину. 

2. Извјештај из предходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица на 

сједници одржаној дана 29.03.2006. 

године, након разматрања Извјештаја о 

раду Суда за прекршаје Рогатица за 

2005. годину, д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

1. Прима се к знању Извјештај о 

раду Суда за прекршаје Рогатица за 

2005. годину. 

         2.Скупштина општине Рогатица 

констатује да Суд за прекршаје 
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Рогатица, треба кадровски јачати, како 

би се смањио број нерјешених премета. 

3. Задужује се Начелник општине 

да преко надлежног Министарства и 

Високог судског и тужилачког вијећа 

ријеши питање кадровског јачања Суда 

за прекршаје  

4. Извјештај из предходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 
Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица на 

сједници одржаној дана 29.03.2006. 

године, након разматрања Извјештаја о 

раду Општинске организације Црвеног 

крста Рогатица у току 2005. године,  д о 

н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

1. Прима се к знању Извјештај о 

раду Општинске организације Црвеног 

крста у току 2005. године. 

2. Извјештај из предходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 
 

Број:01/2-013-5/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 29.03.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

   

На основу члана 43. став 1. 

алинеја 7, 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), Начелник 

општине,   д  о  н  о  с  и 

 

О    Д    Л    У   К   У 

о оснивању Администрaтивне службе 
општине Рогатица 

   

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком оснива се 

Административна служба општине 

Рогатица (у даљем тексту: 

Административна служба), утврђују 

основе њене организације и руковођења 

службом, послови Административне 

службе (вршиоци тих послова и њихова 

звања), те уређују права, обавезе и 

одговорности запослених у 

Административној служби, њено 

финансирање и примјена законских 

прописа. 

Члан 2. 

 

 Послове из своје надлежности 

Административна служба  обавља 

путем организационих јединица.  

 Послове из претходног става 

непосредно извршавају службеници 

запослени у Административној служби  

и лица распоређена на техничке, 

помоћне и друге послове. 

 

Члан 3. 

 

 Административна служба  

организује се и дјелује у складу са 

критеријумима ефикасности, 

дјелотворности и економичности који 

обухватају, између осталог, поштивање 

сљедећих најважнијих принципа:  

 - обједињавање истих или 

сличних, односно међусобно повезаних 

послова у одговарајуће организационе 

јединице; 

 -  законито и благовремено 

одлучивање о правима и обавезама и на 

закону заснованим правним интересима 

физичких и правних лица; 
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 - стручно и рационално 

обављање послова и остваривање 

одговорности запослених и 

постављених лица за њихово обављање; 

 - ефикасно руковођење 

организационим јединицама и стални 

надзор над обављањем послова. 

 

Члан 4. 

 

 Службеник је лице које је 

запослено у Административној служби. 

 Техничко и помоћно особље 

запослено у Административној служби 

нема статус службеника. 

 

Члан 5. 

 

 Службеници су дужни да се у 

обављању својих послова понашају у 

складу са Кодексом понашања 

службеника донијетим од стране 

Министарства управе и локалне 

самоуправе. 

Члан 6. 

 

 Службеници су дужни у 

обављању својих послова и задатака 

примјењивати и придржавати се Устава 

Босне и Херцеговине, Устава Републике 

Српске и  закона, а посебно принципа 

професионалне непристрасности, 

одговорности, честитости, јавности, 

ефикасности и економичности. 

 

Члан 7. 

 

 Рад Административне службе је 

јаван. 

 Објављивање одређених 

извјештаја може се ускратити само када 

је то прописано законом. 

 Обавјештења и информације о 

обављању послова Административне 

службе  може давати начелник 

општине. 

Начелник општине може за 

давање одговарајућих информација  

овластити поједине службенике. 

 Овлашћени службеници из 

претходног става су лично одговорни за 

тачност и правовременост информације. 

Неовлашћено давање информације или 

давање нетачних  информација 

представља тежу повреду службене 

дужности. 

Члан 8. 

 

 Административна служба 

користи печат Начелника општине 

Рогатица . 

 Начелник општине Рогатица има 

печат округлог облика  пречника 35мм, 

у чијој средини се налази грб Републике 

Српске, око којег је,  у концентричним 

круговима на једној половини  

ћириличним, а на другој половини 

печата латиничним  писмом исписан 

текст следеће садржине: «Република 

Српска, Општина Рогатица, Начелник 

општине Рогатица», а испод грба  

ознака броја печата арапским бројем од 

1 до броја израђених печата. 

 Начелник општине Рогатица има 

и печат округлог облика, пречника 

35мм, који се користи за овјеравање 

аката који се употребљавају у 

иностранству, а који у средини има грб 

Босне и Херцеговине, око којег је у 

концентричним круговима, на једној 

половини ћириличним, а на другој 

половини печата латиничним писмом, 

исписан сљедећи текст: «Босна и 

Херцеговина, Република Српска,  

Општина  Рогатица, Начелник 

општине» и «Bosna i Hercegovina, 

Republika Srpska, Opština Rogatica, 

Načelnik opštine». 

 

II – ОСНОВНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 9. 

 

 У оквиру Административне 

службе  образују се организационе 

јединице као стручни органи који 

извршавају законом утврђене послове и 
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задатке из надлежности општине, као и 

послове државне управе који су законом 

пренијети на општину. 

 Реферат је основна унутрашња 

организациона јединица. 

 

Члан 10. 

 

 Административна служба  има 

шест организационих јединица, и то: 

 -    Стручна служба скупштине 

општине; 

 -    Кабинет начелника општине; 

           1.Одјељење за општу управу; 

           2.Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности; 

             3.Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

             4.Одјељење за финансије. 

 

Члан 11. 

 

 Стручна служба скупштине 

општине обавља стручне, 

организационе и друге послове за 

потребе скупштине општине, комисија, 

савјета и одбора скупштине општине, 

пружа стручну помоћ одборницима у 

извршавању његових одборничких 

дужности и врши стручне и 

административно – техничке послове за 

потребе клубова одборника скупштине 

општине. 

 Припрема материјале за сједницу 

скупштине општине и њених радних 

тијела, стара се о њиховој достави 

одборницима, односно члановима 

радних тијела и другим лицима која се 

позивају на сједнице. Обавља и друге 

послове везане за рад скупштине 

општине. 

Члан 12. 

 

 Кабинет начелника општине 

обавља стручне,  организационе и друге 

послове за потребе начелника општине. 

Припрема нацрте и приједлоге аката 

које доноси начелник општине. Стручно 

помаже начелнику општине у вршењу 

његових дужности и у управљању 

људским ресурсима. Стручно помаже 

начелнику општине у рјешавању 

приспјелих предмета и стара се о 

уредном достављању свих аката које он 

доноси. Прати реализацију и извршење 

аката скупштине  и начелника и о томе 

га благовремено и стручно информише. 

Обавља и све друге послове везане за 

рад начелника. 

 

Члан 13. 

 

  Одјељење за општу 

управу врши стручне и управне послове 

који се односе на:                 

-стручне послове за потребе 

скупштине општине и начелника 

општине; 

-послове пријема захтјева, 

писарнице и архиве; 

-послове грађанских стања 

(матичне књиге, држављанство,      

лично име, бирачки спискови и друго); 

-персоналне послове; 

-послове борачке и инвалидске 

заштите; 

-послове вођења и чувања 

евиденција о лицима која су регулисала 

војну обавезу; 

-послове цивилне заштите и 

послове мјесних заједница; 

-овјеру потписа, рукописа и 

преписа; 

-давање информација по Закону о 

слободи приступа       информацијама; 

-послове пружања правне 

помоћи 

-информисање – односе са 

јавношћу; 

-уређивање Службеног гласника 

и Инфо-летка; 

-послове на софтверу,  бази 

података и информатичке послове; 

-припрему одлука и других аката 

из надлежности одјељења,  

-послове који нису у 

надлежности других одјељења, и  

-остале послове који се утврде 

законом, другим прописима, одлукама 
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скупштине и начелника општине и 

ставе му се у  надлежност. 

Одјељење за општу управу 

обавља техничке, помоћне и друге  

послове за потребе Административне 

службе  који се односе на: 

-послове дактилографа; 

-послове умножавања 

материјала; 

-послове обезбеђења  лица и 

зграде; 

-послове портира; 

-послове ноћног чувара; 

-послове курира; 

-послове на телефонској 

централи; 

-послове у чајној кухињи  и 

-послове одржавања чистоће у 

згради. 

  У саставу одјељења за 

општу управу организује се Центар за 

пружање услуга грађанима – шалтер 

сала, у којем се пружа правна помоћ 

грађанима. 

 Ради обављања одређених 

послова локалне  самоуправе из 

дјелокруга Административне службе и 

повјерених послова државне управе и 

стварања услова да се ти послови 

обављају ефикасније, рационалније и 

ближе мјесту становања и рада грађана, 

у оквиру Одјељења за општу управу 

образују се Мјесне канцеларије Борика 

и Жепа. 

Мјесна канцеларија Борика  за 

насељена мјеста: Агаровићи, Бабљак, 

Бегзадићи, Берковићи, Бећи, Бехећи, 

Блажујевићи, Борика, Бранковићи, 

Думањићи, Ђедовићи, Годомиље,  

Живаљевићи, Јасенице, Крвојевићи, 

Медна Лука, Осово, Пешурићи, 

Рађевићи, Сјемећ, Сјеверско, Стара 

Гора, Стари Брод, Шетићи и Штавањ. 

Мјесна канцеларија Жепа за 

насељена мјеста: Боровац, Вратар, 

Врело, Лазе, Љубомишље, Мислово, 

Припечак,  Пуртићи, Рибиоц, Слап, 

Стоп, и Чавчићи. 

 

 

Члан 14. 

 

 Одјељење за привреду  и 

друштвене дјелатности врши стручне и 

управне послове који се односе на:  

-стручне послове за потребе 

скупштине општине и начелника      

општине; 

-стручне, управне, студијске и 

аналитичке послове из области 

привреде и друштвених дјелатности 

(индустрија, трговина и снабдијевање, 

угоститељство, туризам, занатство, 

саобраћај и везе, пољопривреда, 

шумарство и водопривреда, 

предшколско, основно и средње 

образовање, култура, спорт и физичка 

култура, питања младих,  здравствена, 

социјална и дјечија заштита); 

-послове приватног 

предузетништва; 

-послове цијена и статистике; 

-послове локалног економског 

развоја; 

-послове инспекцијског надзора 

из надлежности општине  у складу са 

законом, и 

-остале послове који се утврде 

законом, другим прописима, одлукама 

скупштине и начелника општине и 

ставе му се у  надлежност. 

 

Члан 15. 

 

 Одјељење за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове, врши 

стручне и управне послове који се 

односе на: 

 

-стручне послове за потребе 

скупштине општине и начелника 

општине; 

-припрему просторно планске 

документације; 

-издавање урбанистичких 

сагласности и одобрења за грађење; 

-издавање одобрења за употребу 

за изграђене објекте; 

-контролу инвестиционе-

техничке документације; 
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-уређење и обезбеђење 

рационалног коришћења грађевинског 

земљишта; 

-заштиту животне средине; 

-послове инспекцијског надзора 

из надлежности општине  у складу са 

законом,  

-послове комуналне полиције; 

-контролу законитог коришћења 

станова у државној својини (додјела, 

замјена и откуп станова); 

-послове из области заједничке  

комуналне потрошње; 

-изградњу и коришћење 

локалних и некатегорисаних путева, 

улица и других јавних објеката 

значајних за општину; 

-послове реконструкције објеката 

за повратак и 

-остале послове који се утврде 

законом, другим прописима, одлукама 

скупштине и начелника општине и 

ставе му се у  надлежност. 

 

Члан 16. 

 

 Одјељење за финансије врши 

стручне и друге послове који се односе 

на: 

   -стручне послове за потребе 

скупштине општине и начелника 

општине; 

-доношење буџета и извјештаја о 

извршењу буџета по периодичним 

обрачунима; 

-припрему ребаланса буџета; 

-праћење прихода и извршавање 

расхода буџета; 

-вршење контроле правилности и 

законитости кориштења буџетских 

средстава; 

-ликвидатуру књиговодствених 

докумената; 

-благајничке послове; 

-финансијско, материјално и 

рачуноводствено пословање; 

-остале  послове који се утврде 

законом, другим прописима, одлукама 

скупштине и начелника општине и 

ставе му се у задатак. 

Члан 17. 

 

 Детаљнији  опис послова из 

дјелокруга Административне службе, 

односно њених организационих 

јединица, распоред послова на раднике, 

број извршилаца по радним мјестима на 

извршавању основне функције службе и 

услови у погледу стручне спреме, 

радног искуства, звања за обављање 

послова, утврдиће се Правилником о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста  у 

Административној служби општине 

Рогатица. 

 Правилник из претходног става 

доноси начелник општине у складу са 

Законом. 

 

III – РУКОВОЂЕЊЕ  

АДМИНИСТРАТИВНОМ СЛУЖБОМ 

 

Члан 18. 

 

      Административном службом 

руководи начелник општине и 

одговаран  је за њен рад.  

    Начелник општине има 

замјеника, који му помаже у вршењу 

дужности које му повјери начелник 

општине и замјењује га у случају 

његове одсутности или спријечености. 

 

Члан 19. 

 

 Стручном службом скупштине 

општине руководи секретар скупштине. 

 

Члан 20. 

 

 Секретар скупштине за свој рад 

одговара скупштини општине, а 

функционално је одговоран 

предсједнику скупштине и начелнику 

општине. 

Члан 21. 

 

 Кабинетом начелника општине 

руководи шеф кабинета. 
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Члан 22. 

 

 Шеф кабинета начелника за свој 

рад одговара начелнику општине. 

 

Члан 23. 

 

Одјељењем руководи начелник 

одјељења. 

Начелник одјељења у функцији 

руковођења одјељењем: 

-одговоран је за извршење 

послова и задатака у одјељењу; 

-стара се о уредном, 

благовременом и законском обављању 

послова и задатака у одјељењу, о пуној 

запослености радника, као и о 

унапређењу њиховог рада; 

-припрема план рада одјељења, 

разрађује начин и поступак извршења 

послова и задатака; 

-врши контролу рада радника и 

пружа им стручну помоћ; 

-сарађује са секретаром 

скупштине општине у погледу пружања 

стручне помоћи за израду нацрта, 

односно приједлога општих аката које 

доноси скупштина општине и начелник 

општине; 

-врши оцјену рада службеника у 

одјељењу којим руководи; 

-обавља и друге послове 

утврђене законом, статутом или другим 

општим актом. 

Члан 24. 

 

 За извршење послова из 

дјелокруга одјељења, у складу са 

законом  и другим прописима, начелник 

одјељења одговоран је начелнику 

општине. 

Члан 25. 

 

 За случај одсутности или 

спријечености  за рад, начелника 

одјељења замјењује начелник другог 

одјељења којег одреди начелник 

општине, или друго лице из одјељења  

које такође одреди начелник општине. 

 

IV  -  АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

И 

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 26. 

 

 У вршењу послова из своје 

надлежности начелник општине доноси 

одлуке, правилнике, наредбе, упутства, 

рјешења и закључке. 

 Одлука се доноси ради 

извршавања закона и других прописа. 

 Правилником се разрађују 

поједине одредбе закона и других 

прописа ради њиховог спровођења, те 

утврђује унутрашња организација 

Аминистративне службе. 

 Наредбом  се, ради спровођења 

појединих одредаба закона и других 

прописа наређује или забрањује 

поступање у одређеној ситуацији која 

има општи значај. 

 Упутством се прописује начин 

рада и вршење послова 

Административне службе у спровођењу 

појединих одредаба закона и других 

прописа. 

 Рјешењем  се одлучује о сукобу 

надлежности између Административне 

службе и организација које врше 

послове од интереса за општину, о 

изузећу службеног лица 

Административне службе, о правима, 

обавезама и одговорности запослених у 

Административној служби, у другом 

степену по жалби на првостепена 

рјешења Административне службе 

уколико за рјешавање нису надлежни 

републички органи. 

 Закључком  се заузимају ставови 

и изражава мишљење о одређеним 

питањима, даје сагласност на статуте и 

друга општа акта предузећа и установа 

чији је оснивач општина, поступа у 

другим случајевима за које законом или 

другим прописом није утврђено да 

доноси акт друге врсте. 

 Правним актима из ставова 2, 3, 

4. и 5. овог члана не могу се за 

Аминистративну службу, предузећа, 
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установе, друге недржавне субјекте  и 

грађане установљавати права и обавезе 

које нису засноване на закону. 

 Правни акти из ставова 2, 3, 4. и 

5. овог члана објављују се у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 

Члан 27. 

 

 У вршењу послова из своје 

надлежности Административна служба 

доноси рјешења и закључке. 

 Рјешењем се, на основу одлучних 

чињеница утврђених у поступку, 

одлучује о управној ствари, у складу са 

законом и другим прописима. 

 Закључком се одлучује о 

питањима која се тичу управног 

поступка, као и о оним питањима која 

се као споредна појаве у вези са 

спровођењем поступка, а која се не 

рјешавају рјешењем. 

 

V  -  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ  И 

ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

   У  АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

 

Члан 28. 

 

 Запослени у Административној 

служби своја права остварују, а обавезе 

и одговорности извршавају у складу са 

законом. 

Члан 29. 

 

 Запослени за свој рад одговарају 

материјално и дисциплински. 

 Запослени су материјално 

одговорни за почињену, односно 

проузроковану штету, а дисциплински 

су одговорни за повреду радних 

дужности. 

 Услови и поступак за утврђивање 

материјалне и дисциплинске 

одговорности утврђени су Правилником 

о дисциплинској и материјалној 

одговорности службеника јединице 

локалне  самоуправе. 

 

VI  -  ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА 

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 30. 

 

 Обезбјеђивање средстава за 

плате и утврђивање висине плата 

запослених у Административној служби 

врши се на основу закона и колективног 

уговора. 

Члан 31. 

 

 У Административној служби 

обезбјеђују се средства за материјалне 

трошкове и средства за посебне намјене, 

а распоређују се у складу са законом. 

 

Члан 32. 

 

 Средства опреме чине инвентар и 

новчана средства намјењена за набавку 

опреме. 

   Члан 33. 

 

 За законито коришћење 

средстава за зараде запослених, 

материјалне трошкове, посебне накнаде, 

набавку и одржавање опреме одговоран 

је начелник општине. 

 Налоге и друге акте за исплату и 

коришћење средстава из претходног  

става   потписује начелник општине и / 

или лице које он овласти. 

 

VII  -   ПРИМЈЕЊИВАЊЕ ОДРЕДАБА 

ЗАКОНА О 

ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ, ЗАКОНА 

О РАДУ,  И ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ 

ПРОПИСА 

 

Члан 34. 

 

  У Административној служби 

обезбједиће се, у року од две године,  

пропорционална заступљеност 

конститутивних народа и група 

Осталих, према посљедњем попису 

становништва. 

 Обавеза из претходног става је 

континуирани процес и обезбјеђује се 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___19   

 

  Број 4____               

 

2 

 

приликом новог запошљавања радника 

и у случајевима који ће произаћи из 

примјене члана 170. Закона о локалној 

самоуправи. 

 

Члан 35. 

 

 За све што није регулисано овом 

одлуком, примјењиваће  се Закон о 

локалној самоуправи, Закон о раду и 

одредбе других законских прописа. 

 

VIII  -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

   

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје  да важи Одлука  о оснивању 

општинске административне службе 

општине Рогатица,  број: 01- 022-24/00 

од  04.10.2005. године (“Службени 

гласник општине Рогатица” број: 

4/05).  

Члан 37. 

 

 Начелник општине донијеће 

Правилник о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста у 

Административној служби у року од  30 

дана  од дана ступања  на снагу ове 

одлуке. 

Члан 38. 

 

 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: 01-022-10/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,01.03.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

          

 На основу члана 43. и 72. Закона 

о локалној самоуправи ( «Службени 

гласник Републике Српске», број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 65. став 

2. Закона о буџетском систему 

Републике Српске ( «Службени гласник 

Републике Српске», број: 96/03, 14/04 и 

67/05) и члана 43. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/05), начелник 

општине Рогатица , д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИНТЕРНИМ КОНТРОЛАМА И  

ИНТЕРНИМ КОНТРОЛНИМ 

ПОСТУПЦИМА 

 

 I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Правилником о интерним 

контролама и интерним контролним 

поступцима у општини ( у даљем 

тексту: Правилник) утврђују се : 

1. контролно окружење за 

примјену Правилника, 

2. административни интерни 

контролни поступци, 

3. рачуноводсвени интерни 

контролни поступци, 

4. поступци процјене ризика, 

5. поступци информисања, 

6. поступци комуникације и  

7. поступци надгледања. 

 

II  КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ 

 

Члан 2. 

 

 Под контролним окружењем 

подразумијевају се активности, 

политике и поступци начелника 

општине, замјеника начелника општине, 

руководиоца организационих  јединица 

( у даљем тексту: руководиоци 

организационих јединица) у погледу 

планирања и примјене активности 

Административне службе. 

 Запослени у општини, а посебно 

изабрана лица са посебним 

овлашћењима и одговорностима, дужни 

су обезбиједити несметане услове рада, 

проток информација неопходних  за 

благовремено и квалитетно обављање 

пословних активности, вршити 
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правилну расподјелу овлашћења и 

надлежности и поступити у складу са 

етичким пословним кодексом и 

нормама. 

 

III  АДМИНИСТРАТИВНИ  

ИНТЕРНИ КОНТРОЛНИ 

ПОСТУПЦИ 

 

         Члан 3. 

 

 Административни интерни 

контролни поступци су организациони 

планови, политике, процедуре, 

евиденције и остале мјере којима се 

осигурава извршавање операција у 

складу са унутрашњом организацијом и 

систематизацијом послова у 

Административној служби и то: 

 

1. пријем дописа и остале опште 

документације, 

2. разврставање и достављање 

документације, 

3. начин и рокови сачињавања 

писмена, 

4. овјера и дистрибуција 

писмена, 

5. организација достављања 

материјала Скупштини 

општине, 

6. организација састанака са 

лицима из спољних 

институција, 

7. начин доношења одлука на 

колегијуму општине, 

8. организација послова у 

одјељењима и службама, 

9. организација послова између 

одјељења и служби и 

10. остали послови у вези са 

администрирањем у 

општини. 

 

          Члан 4. 

 

 Процедуру набавке робе, 

материјала и вршења услуга спроводи 

начелник одјељења за општу управу, на 

основу требовања руководиоца 

организационих јединица, одобрених од 

начелника општине, а у складу са 

законом. 

 Уговоре о набавци, инвестирању 

и наруџбенице потписује начелник 

општине или лице које овласти 

начелник општине. 

 Сва улазна књиговодствена 

документација се, исти дан по пријему, 

заводи у књигу протокола и књигу 

улазних рачуна и истог или наредног 

дана доставља у oдјељење за финансије. 

 Улазну књиговодствену 

документацију у року од два дана од 

дана пријема, својим потписом 

потврђују руководиоци организационих 

јединица као доказ да су роба или 

материјал примљени, услуга извршена 

или инвестиција завршена према 

закљученом уговору ( суштинска 

контрола документа). Овјерена 

књиговодствена документација се одмах 

или најкасније наредног дана 

достављала начелнику општине на увид 

и након овјере од стране начелника 

општине, одмах или најкасније 

наредног дана доставља у Одјељење за 

финансије. 

 У Одјељењу за финансије врши 

се ликвидирање књиговодствене 

документације и то формална и 

рачунска контрола докумената. 

Ликвидирање докумената у року од два 

дана од дана пријема докумената, врши 

лице овлашћено од стране начелника 

општине. 

 Благајничку документацију 

овјерава начелник за финансије или 

лице кога овласти начелник општине. 

 Путне налоге треба читко 

попунити и тачно навести проведено 

вријеме на службеном путовању, 

обавезне послове и укупне трошкове 

путовања и правдати најкасније у року 

од пет дана од повратка са службеног 

путовања. Уз извјештај о обављеном 

службеном путовању обавезно се 

прилаже документација у вези са 

насталим путним трошковима. 
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 Благајник треба у року од два 

дана од настанка пословне промјене, 

доставити исправну књиговодствену 

документацију у Одјељење за 

финансије. 

 Стручни сарадник за персоналне 

послове , пријем захтјева, протокол и 

архива, водиће мјесечну евиденцију о 

присуству на послу , према важећим 

прописима и исту на крају мјесеца 

достављати начелнику општине на 

потпис, а затим Одјељењу за финансије 

ради обрачуна. 

 Обрачун нето плата, нето 

осталих личних примања и пореза и 

доприноса, врши лице задужено за 

наведене послове. У року од 10 дана од 

истека мјесеца за који се врши обрачун, 

исти се доставља начелнику општине на 

потпис, а по извршеном потписивању 

начелнику Одјељења за финансије на 

извршење. Начелник општине може 

овластити лице које  ће вршити 

повремене контроле обрачуна плата и 

других примања или ће послове 

контроле обавити посебно формирана 

интерна контрола. 

         

Члан 5. 

 

 Процедура јавне набавке роба, 

вршења услуга и уступања радова 

спроводи се у складу са посебним 

правилником који доноси начелник 

општине, а на основу   Закона. 

 У складу са правилником из 

претходног става, начелник општине 

или лице које он овласти, потписује 

уговоре или наруџбенице о набавци 

робе, материјала, вршења услуга и 

инвестирању. 

 Процедура инвентарисања – 

пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем, врши се по 

плану потписа, у складу са посебним 

правилником о начину  и роковима 

вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним 

стањем. 

 Начелник општине доноси 

посебан Правилник којим се регулише 

процедура коришћења, употребе и 

одржавања службених возила. 

 

IV  РАЧУНОВОДСТВЕНИ 

ИНТЕРНИ КОНТРОЛНИ 

ПОСТУПЦИ 

 

          Члан 6. 

 

 Рачуноводственим интерним 

контролним поступцима у општини 

утврђују се поступци пријема, контроле, 

обраде и уноса у пословне књиге 

књиговодствене документације о 

насталим пословним промјенама, начин 

извршавања насталих обаеза по основу 

расхода, а на основу: 

1) Закона о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске, 

2) Закона о буџетском систему 

Републике Српске, 

3) годишњих одлука о 

извршењу буџета општине, 

4) међународних 

рачуноводствених стандарда 

за јавни сектор ( МРС ЈС), 

5) Правилника о 

рачуноводственој политици у 

општини, 

6) Правилника о садржини 

појединих рачуна у контном 

оквиру за кориснике прихода 

буџета Републике, општина и 

градова, буџетских фондова и 

фондова, 

7) Правилника о финансијском 

извјештавању за кориснике 

прихода Буџета Републике, 

општина и градова, 

буџетских фондова и 

фондова, 

8) Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и 

усклађивања 

књиговодственог стања са 

стварним стањем, 

9) Упутства о изради годишњег 

обрчуна буџета и фондова, 
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10) Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине и  

11) Интерних правила и прописа 

( правилници, одлуке, нардбе 

и др.). 

 

Интерне рачуноводствене 

контроле укључују процедуре 

давања  овлашћења и  

одобрења за финансијске трансакције. 

 

      Члан 7. 

 

 Обрачун плата и осталих личних 

примања, на основу евиденција о 

присуству на послу, потписаних од 

стране начелника општине обрачун 

пореза и доприноса и остала лична 

примања и обрачун уговора о 

привременим и повременим пословима 

на основу уговора, потписаним од 

стране начелника општине, односно 

лица које овласти начелник општине, 

врши стручни сарадник за послове 

благајне и плаћања. Истовремено се 

сачињавају спискови плата и осталих 

личних примања  за запослене, по 

банкама, потписаним од стране 

начелника  општине или лица кога 

овласти начелник опшптине. 

 

        Члан 8. 

 

 Благајничко пословање обавља 

се по процедури о благајничком 

пословању. 

Висину благајничког максимума за 

текућу годину утврђује начелник 

општине . Захтјев за готовину потписује 

начелник општине или лице које 

овласти начелник општине, уколико 

постоје расположива буџетска средства 

и уколико су оправдана претходно 

подигнута средства. Благајничку 

документацију овјерава начелник 

Одјељења за финансије или друго лице 

које овласти начелник општине. 

Благајник је дужан у року од два дана 

од дана настанка пословне промјене, 

исправну књиговодствену  

документацију доставити у Одјељење за 

финансије. 

 Ликвидирање путних налога 

обавља стручни сарадник за 

рачуноводство након формалне, 

суштинске и рачунске контроле  и у 

року од три дана доставља благајнику 

на реализацију. 

 Благајнички извјештај – дневник 

закључује се по завршетку сваког 

радног дана за  који су настале 

промјене: Благајник доставља на овјеру 

начелнику Одјељења за финасније 

благајнички дневник са благајничком 

документацијом следећи радни дан. 

 Стручни сарадник за послове 

буџета и рачуноводства у општини 

врши књижење у главну  књигу свих 

одобрених трансакција, према 

прописима, правилницима и 

рачуноводственим стандардима. Као 

резултат књижења настају 

рачуноводсвене књиге  (денвник, главна 

књига и помоћне књиге) и 

рачуноводствени извјештаји. 

 

   Члан 9. 

 

 Захтјев за набавку врши се 

уносом података на одговарајући 

образац и попуњавањем наруџбенице, 

која се овјерава и потписана упућује 

добављачу. 

 Поступак јавних набавки 

проводи се према важећим прописима. 

 Добављач испоручује робу ( 

материјал, инвентар или стална 

средства) врши услуге или инвестирање 

и испоставља рачун. Сва улазна 

књиговодствена документација се исти 

дан заводи у књигу протокола и књигу 

улазних рачуна. Улазну књиговодстену 

документацију треба да потпишу  

руководиоци организационих јединица 

као доказ да су роба  или материјал 

примљени, услуга или инвестиција 

завршени према уговору и то у року од 

два дана од пријема. 

 Овјерена документација 

доставља се до краја дана начелнику 
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општине на увид и потпис, а након 

његове овјере, одмах , а најкасније 

следећг радног дана, доставља се 

Одјељењу за финансије на даљу обраду. 

 У Одјељењу за фиансније врши 

се ликвидирање књиговодствене улазне 

документације и то формална и 

рачунска контрола документа, од стране 

стручног сарадника за рачуноводство у 

року од два дана од пријема докумената. 

 Остала књиговодствена 

документа ( судска рјешења, одлуке и 

друго) уносе се исти дан по пријему у 

књигу протокола и подлијеже истој 

процедури као и остала књиговодствена 

докуемнтација. 

 Уколико документ није 

састављен према уговору или није 

комплетан и исправан, одговорна лица 

из општине која су установила наведене 

нодостатке, враћају документ на 

исправку пошиљаоцу уз допис са 

образложењем. 

 За наведене трансакције, стручни 

сарадници у Одјељењу за финансије 

општине, одрађују организациону, 

економску и функционалну врсту 

расхода у складу са буџетом општине. 

Одређивањем врсте расхода формира се 

налог за плаћање и доставља на потпис 

и овјеру лицу овлашћеном за 

потписивање налога за пренос средстава 

( вирмана). Након плаћања, рачуни се 

означавају са « плаћено». 

 Након овјере и одређивања врсте 

расхода стручни сарадници у Одјељењу 

за финансије евидентирају наведена 

документа у главну књигу општине и 

иста правилно одлажу у регистраторе. 

 На основу извјештаја пословних 

банака  стручни сарадник за 

рачуноводство евидентира измирење 

обавеза у књигу улазних фактура и 

извјештаје пословних банака доставља 

на евидентирање у главну књигу 

општине. 

Члан 10. 

 

 Начелник Одјељења за општу 

управу, након идентификације  

набављене робе, ситног инвентара или 

канцеларијског материјала, одмах врши 

његову дистрибуцију корисницима по 

основу требовања ( нема залиха робе), а 

документа у року од два дана  

доставља Одјељењу за финансије. 

 

Члан 11. 

 

 Начелник општине доноси 

одлуку о именовању комисије за 

вршење редовног (годишњег ) пописа, 

као и ванредног пописа, према 

Правилнику о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања  

књиговодствењног са стварним стањем. 

Ванредни попис врши се према указаној 

потреби. 

 Извјештај о извршеном попису, 

заједно са одлукама о разликама између 

књиговодственог и стварног стања и 

пописним листама, доставља се у 

Одјељење  за финансије, до 31. јануара 

текуће, за претходну годину,  за потребе 

евидентирања у главну књигу општине. 

 

Члан 12. 

 

 Стручни сарадници  у Одјељењу 

за финансије обавезни су да према 

Правилнику о финансијком 

извјештавању, израдe периодичне 

извјештаје и годишњи финансијски 

извјештај, у прописаним роковима и да 

их наредни дан доставе начелнику 

општине на потпис. 

 Потписани и овјерени 

финансијки извјештаји и годишњи 

извјештај за општину, у роковима 

дефинисаним  Правилником о 

финансијском извјештавању достављају 

се  

Скупштини општине и Министарсву 

финансија Републике Српске 

Поступци планирања буџета општине 

 

Члан 13. 

 

 Нижи буџетски корисници и 

други корисници буџетских средстава 
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дужни су доставити Одјељењу за 

финансије годишњи програм  рада 

институције за наредну годину, а према 

буџетском календару. На основу 

достављених годишњих програма рада  

самостални стручни сарадник за буџет у 

Одјељењу за финансије дужан је 

извршити обрачун потребних средстава 

по врсти расхода, за сваку институцију 

појединачно и збирно за све 

институције општине. Општина може 

тражити додатна објашњења и упутства 

од свих институција све до завршетка 

процеса буџетирања. 

 Општина има право да својим 

актом изврши реалокацију планираних 

буџетских позиција између институција, 

о чему је дужна у року од пет  дана о 

дана доношења  акта обавијестити 

институције код којих су извршене 

измјене буџетских позиција. 

 Начелник Одјељења за финансије 

дужан је вршити кварталну анализу 

пословања свих институција, о чему 

подноси извјештај начелнику општине. 

Извјештаји о пословању институција 

сачињавају се комулативно. 

 

Члан 14. 

 

 Захтјев за текуће и капиталне 

грантове ( помоћи), организације и 

установе (примици гранта), подносе у 

складу са буџетским календаром. 

 Организације и установе треба да 

уз захтјев приложе програм, 

финансијски план, као и пројекат које 

желе финансирати из траженог гранта. 

 Организације које се кандидују 

за грантове из буџета општине, требају: 

бити регистроване на бази важећих  

закона и прописа, 

понудити програм, односно пројекат у 

коме ће се највише 1о % средстава 

предвидјети за финансирање 

административних и материјалних 

трошкова организације. 

Начелник општине ће путем интерне 

контроле или на други начин 

провјерити да ли корисник гранта 

поштује прописе и испуњава 

предвиђене услове из претходног става. 

 

Члан 15. 

 

Појединци из реда борачких 

категорија и категорија цивилних 

жртава рата, интересна удружења и 

други субјекти који учествују у 

остваривању борачко – инвалидске 

заштите и заштите цивилних жртава 

рата, захтјеве за текуће и капиталне 

помоћи или надокнаду одговарајућих 

трошкова подносе преко борачке 

организације. 

 Одлука, односно рјешење о 

одобравању помоћи доноси се на основу 

програма и других аката којим се 

регулише борачко-инвалидска заштита 

и заштита цивилних жртава рата. 

 

        Члан 16. 

 

 Појединци из категорије 

избјеглих, расељених лица и повратника 

захтјев за текуће и капиталне помоћи 

подносе преко вишег стручног 

сарадника за обнову и реконструкцију. 

 Комисија коју формира начелник 

општине, ће предложити одлуку, 

односно рјешење о одобравању текуће 

или капиталне помоћи. 

 Одлуку , односно рјешење о 

одобравању помоћи доноси начелник 

општине.        

  Члан 17. 

 

 Физичка лица, подносе захтјев за 

текуће помоћи Центру за социјални рад. 

 На приједлог директора Центра 

за социјални рад, начелник општине 

може формирати Комисију из реда 

стручњака Центра за социјални рад, 

здравствене установе и 

Административне службе општине, са 

циљем утврђивања оцјене оправданости 

поднешених захтјева и предлагање 

износа за појединачне исплате. 

 Појединци из става 1. овог члана, 

морају уз захтјев доставити 
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одговарајућу документацију која ће 

потврдити наводе из захтјева. 

 Центар за социјални рад врши 

исплате одобрених текућих помоћи по 

рјешењу Комисије, а у оквиру 

расположивих средстава за ту намјену. 

 

V   ПОСТУПЦИ ПРОЦЈЕНЕ 

РИЗИКА 

 

          Члан 18. 

 

 На  основу административних и 

рачуноводствених интерних контролних 

поступака, утврђених овим 

Правилником, утврђују се поступци са 

средњим и високим ризиком те 

поступци надгледања: 

1. достављање документације из 

других одјељења, нижих 

буџетских корисника и  

других у Одјељење за 

финансије 

- степен ризика:  средњи 

 

- поступак надгледања: 

упоређивање података из 

књиге протокола са интерном  

пријемном књигом на крају 

седмице за претходну 

седмицу, 

2. достављање документације из 

Одјељења за финансије 

Начелнику општине,  

Скупштини општине, 

Министарству финансија РС 

и другим институцијама. 

- степен ризика : средњи 

- поступак надгледања: 

упоређивање података из 

књиге протокола према 

роковима и прописаним 

обавезама, 

3. достављање општих аката на 

објављивање у општинском 

гласилу 

- степен ризика: средњи 

- поступак надгледања 

упоређивање података из 

књиге протокола са 

објављеним актима 

општинског службеног 

гласила, 

4. спровођење реалокације 

буџетских средстава 

- степен ризика: висок 

- поступак надградња: 

упоређивање реалоцираних 

средстава према буџету и 

одлуци о извршењу буџета, 

5. доношење буџета на нивоу 

општине 

- степен ризика: висок 

- поступак надгледања: 

упоређивање података са 

извршењем и процјеном 

буџета за претходну годину, 

процјеном прихода и расхода 

и адекватно функционисање 

локалне власти, 

6.   попис ( стална средства, 

ситан инвентар и материјал, 

новчана средства,      

                  потраживања, обавезе и 

извори средстава) 

- степен ризика: висок 

- поступак надгледања: 

квалитетно усклађивање у 

главној књизи општине, 

7.   обрачун плата, других личних 

примања и пореза и доприноса 

- степен ризика: висок 

- поступак надгледања: 

упоређивање са 

евиденцијама, другим 

интерним актима и рачунима 

банака, 

8. исплата помоћи појединцима 

и и непрофитним 

организацијама 

- степен ризика: висок 

- поступак надгледања: 

упоређивање извршења према 

прихваћеном програму, 

9. плаћање рачуна и других 

обавеза, евиденција података 

и извјештавање 

- степен ризика:  висок 

- поступак надгледања: 

упоређивање према 
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исказаним или уговореним 

обавезама и упоређивање 

према прописаним 

одредбама. 

 

VI   ПОСТУПЦИ 

ИНФОРМИСАЊА 

 

Члан 19. 

 

Поступци информисања су 

интерни и екстерни. 

Интерни поступци информисања 

су сви поступци из овог Правилника 

који се односе или користе у општини. 

Екстерни поступци информисања 

односе се на све кориснике 

финансијских извјештаја, података и 

докумената проистеклих из поступака 

прописнаих овим Правилником, 

укључујући финансијке извјештаје, 

податке и документа који се по 

посебним актима презентују или 

достављају на увид или коришћење 

међународним финансијским и осталим 

институцијама. 

 

VII   ПОСТУПЦИ  

КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

 Члан 20. 

 

 Начин комунициранја утврђује се 

према основним линијама одлучивања и 

то 

начелник општине - руководиоци 

организационих јединица, 

руководиоци организационих јединица 

– непосредни извршиоци. 

Комуникација се обавља искључиво по 

конкретним пословним догађајима. 

Коначне одлуке доноси начелник 

општине. У хитним и непредвиђеним 

околностима, линија комуникације 

може се спустити за један ниво. 

 Начелник  општине комуницира 

са свим запосленим радницима, а 

руководиоци организационих јединица 

са запосленима у својим секторима и 

међусобно. 

 

VIII   ПОСТУПЦИ НАДГЛЕДАЊА 

 

Члан  21. 

 

 Поступке надгледања 

спровођења интерних контролних 

поступака и спровођења одредаба овог 

Правилника врши интерна контрола 

општине или посебна комисија коју 

може образовати начелник општине. 

 Интерна контрола или посебна 

комисија дужне су сачинити извјештај о 

надгледању  интерних контролних 

поступака, утврдити евентуалне 

пропусте и одговорност лица и 

предложити мјере за отклањање 

утврђених недостатака. 

           

Члан  22. 

 

Руководиоци организационих јединица 

треба да проводе стални поступак 

надгледања и то за: 

1.успостављање адекватне – 

интерне контроле и правилно 

провођење интерних   контролних 

поступака у организационој јединици 

којом  руководе,    

2.правилну идентификацију и 

оцјену ризика пословања у областима 

рада своје организационе јединице, 

3.испитивање, анализу, 

упоређивање, утврђивање разлика и 

предлагање мјера на исправљању 

недостатака у погледу  одступања од 

планираних активности и утврђивање 

узрока који су довели до наведених 

одступања 

4.доступност потребних 

информација запосленим у 

организационој јединици  

у циљу благовременог и ажурног 

извршавања радних задатака, 

5.пружање стручног надзора над 

радом запослених у организационој 

јединици. 
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Члан 23. 

 

 Ступањем на снагу овог 

Правилника престаје да важи 

Правилник о интерној контроли број: 

01-40-22/04 од 30.12.2004.године 

         

Члан 24. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
Број: 01-022-16/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,24.03.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

  
 На основу члана 43. став 1. 

алинеја 5. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/05)  и члана 14. 

Одлуке о оснивању Територијалне 

ватрогасне јединице Рогатица 

(«Службени гласник Општине Рогатица, 

број: 4/05), Начелник општине 

Рогатица, д  о  н  и  о    ј  е 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовану вршиоца дужности 

старјешине 

Територијалне ватрогасне јединице 

Рогатица. 

 

I 

 Ристо (Мило) Јефтић, 

металуршки техничар, из Рогатице, 

именује се за вршиоца дужности 

старјешине Територијалне ватрогасне 

јединице Рогатица, до избора 

старјешине Територијалне ватрогасне 

јединице. 

II 

 Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи рјешење   број:  01-

111-3 /05  од  01.11.2005. године. 

 

 

 

 

III 

 Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику општине Рогатица». 
Број: 01-111-1/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,28.03.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 

На основу члана 11. одлуке о 

оснивању Туристичке организације 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број: 1/06) и члана 

43 Статута општине Рогатица 

(“Службени гласник опшштине 

Рогатица” број: 1/05), Начелник 

општине Рогатица, д  о  н  о  с  и 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности 

директора Туристичке организације 

општине Рогатица. 

 

I 

 Александра Стакић, 

дипломирани инжињер организационих 

наука – одсјек менаџмент, из Сељана, 

именује се за вршиоца дужности 

директора Туристичке организације. 

 

II 

 Вршилац дужности директора ће 

у року од 60 дана од дана именовања на 

ову дужност, сачинити Приједлог 

Статута Туристичке  организације и 

извршити друге припремне радње  за 

регистрацију у складу са законом. 

 

III 

 Рјешење стаупа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном 

гласнику општине Рогатица”. 

 
Број: 01-111-2/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,23.03.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
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