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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година II - Број 6 

 
Петак, 09.06.2006.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 30. став 1. 

алинеја 22. и члана 37. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске” број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 29. став 

1. алинеја 22. и члана 34. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица” број:1/05) 

Скупштина општине Рогатица на XIX 

редовној сједници одржаној дана 

31.05.2006 године, д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Пословника 

Скупштине општине Рогатица 

 

Члан 1. 

У Пословнику Скупштине 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица” број: 1/05 - 2/06), у 

члану 37. иза тачке 3. додаје се нова 

тачка 4. која гласи: “Комисија за буџет и 

финансије”. 

Досадашње тачке од 4. до 10. 

постају тачке од 5. до 11. 

 

 

 

Члан 2. 

Иза члана 40. додаје се нови члан 

40. а. који гласи: 

“Комисија за буџет и финансије: 

-прати и разматра ток рада на 

изради нацрта и приједлога Буџета 

општине и извјештаје о извршењу 

Буџета; 

-врши увид у остваривање 

прихода и расхода Општине, прати 

провођење утврђене политике, 

извршавање закона, других прописа и 

аката Скупштине општине у овој 

области од стране надлежних служби за 

управу; 

-прати и разматра питања 

кориштења буџетских средстава од 

стране корисника тих средстава; 

-предлаже Скупштини општине 

доношење мјера за рационалније и 

ефикасније кориштење буџетских 

средстава и остваривање утврђене 

политике у области прихода и расхода 

Општине; 

-врши и друге послове из ове 

области по одлукама и закључцима 

Скупштине општине. 

Комисија за буџет и финансије броји 5 

чланова.” 
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Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 30. став 1. 

алинеја 19. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник 

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

и 118/05), члана 29. став 1. алинеја 19. и 

37. Статута општине Рогатица 

(“Службени гласник општине 

Рогатица”, број: 1/05), те члана 28. и 32. 

Пословника Скупштине општине 

Рогатица (“Службени гласник општине 

Рогатица”, број: 1/05- 2/06), Скупштина 

општине Рогатица на XIX редовној 

сједници одржаној 31.05.2006. године,  

д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о 

оснивању и именовању чланова 

сталних радних тијела Скупштине 

општине Рогатица 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању и 

именовању чланова сталних радних 

тијела Скупштине општине Рогатица 

("Службени гласник општине 

Рогатица", број: 2/06) у члану 1. иза 

тачке 3. додаје се нова тачка 4. која 

гласи: “Комисија за буџет и финансије”. 

Досадашње тачке од 4. до 10. 

постају тачке од 5. до 11. 

 

Члан 2. 

У члану 2. иза тачке III додаје се 

нова тачка IV која гласи: 

“ IV – КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И 

ФИНАНСИЈЕ 

1. Џида Бранка, предсједник 

2. Нинковић Чедомир, замјеник    

    предсједника, 

3. Витомир Младен, члан  

4. Чамџија Кемо, члан и 

5. Делић Пејка, члан ” 

Досадашње тачке од IV до X постају 

тачке од V до XI. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица” 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 92. став 4. и 

члана 155. Закона о уређењу простора – 

пречишћени текст (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 84/02 и 14/03) 

и члана 29. Статута општине Рогатица 

(''Службени гласник општине Рогатица'', 

број:01/05), Скупштина општине 

Рогатица, на XIX редовној сједници 

одржаној 31.05.2006.год., д о н и ј е л а    

ј е 

О Д Л У К У 

о регулисању статуса бесправно 

изграђених грађевина 

на подручју општине Рогатица 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се регулише 

поступак, услови и статус бесправно 

изграђених грађевина за које се може 

накнадно прибавити урбанистичка 

сагласност, одобрење за грађење и 

одобрење за употребу, уколико 

грађевина својом намјеном, величином, 

положајем, функцијом и другим 

параметрима, у смислу Закона о 

уређењу простора, испуњава услове за 

добијање потребних одобрења. 

 Одлуком се регулише и статус 

изграђених и бесправно започетих 

грађевина које не испуњавају услове из 

претходног става. 
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Члан 2. 

Постојање бесправно изграђене 

грађевине утврђује се 

аерофотограметријским снимком од 

19.08.2004.године, постојећим аерофото 

снимцима општине, на основу 

овјерених докумената, геодетских 

подлога и других званичних података 

којима располаже служба за катастар и 

имовинско-правне послове, те на основу 

пријава о постојању бесправно 

изграђених или започетих објеката. 

 Поступак утврђивања постојања 

бесправно изграђених или започетих 

грађевина, на основу документације из 

претходног става, у конкретним 

случајевима, биће употпуњен подацима 

надлежних инспекција. 

 

Члан 3. 

Одредбе ове одлуке се односе на 

породично-стамбене, стамбено-

пословне, производне, господарске и 

помоћне објекте, као и све остале 

грађевине, које се, сходно члану 98. 

Закона о уређењу простора, могу 

подразумијевати под појмом грађења. 

 Изузетак чине бесправно 

изграђене грађевине уз магистрални пут 

и регионалне путеве, изграђене послије 

1969.године, чији се статус регулише 

одредбама Уредбе о легализацији 

бесправно изграђених објеката 

(''Службени гласник Републике Српске'', 

број:55/05). 

Члан 4. 

Изрази употријебљени у овој 

одлуци имају сљедеће значење: 

-бесправно изграђена или 

бесправно започета грађевина је 

грађевина или дио грађевине, изграђен 

или започет без одобрења за грађење; 

           -трајно задржана грађевина је 

грађевина за коју је након проведеног 

поступка, накнадно донесено рјешење о 

одобрењу за грађење, којим се та 

грађевина трајно задржава у простору; 

-привремено задржана 

грађевина је грађевина за коју је након 

проведеног поступка, донесено рјешење 

о привременом задржавању те 

грађевине; 

             -рушење је поступак уклањања 

бесправно изграђене или започете 

грађевине, за коју се у проведеном 

поступку утврди да нема услова за њено 

трајно или привремено задржавање и за 

коју је донесено рјешење о рушењу; 

-легализација (подвођење под 

закон) је предузимање управних и 

других поступака којима се ближе 

одређује статус грађевина изграђених 

без потребних одобрења, ради стварања 

неопходних услова за спровођење свих 

потребних мјера уређења простора у 

складу са Законом о уређењу простора, 

другим прописима и одговарајућим 

плановима; 

            -проценти накнада за погодност 

градског грађевинског земљишта 

(ренте) и накнада за уређење земљишта, 

представљају прерачунате 100 % -не 

износе накнада за периоде на које се 

односе. 

Члан 5. 

Бесправно изграђене или 

бесправно започете грађевине, могу се 

накнадно легализовати, и то: 

           -ТРАЈНО -  издавањем рјешења о 

одобрењу за грађење о трајном 

задржавању објекта у простору, те 

издавањем одобрења за употребу; 

          -ПРИВРЕМЕНО- издавањем 

рјешења о привременом задржавању 

објекта у простору; 

         -РУШЕЊЕ – издавањем рјешења о 

рушењу објекта за који није прибављено 

одобрење за грађење у поступку за 

легализацију. 

 

II - ТРАЈНО ЗАДРЖАВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНЕ 

 

Члан 6. 

У поступку легализације 

бесправно изграђених или бесправно 

започетих грађевина, могу се накнадно 

донијети потребна рјешења 

(урбанистичка сагласност, одобрење за 
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грађење и одобрење за употребу), ако 

се: 

а)грађевина налази унутар 

граница урбаног подручја на простору 

који је планом и Одлуком о 

грађевинском земљишту утврђен као 

грађевинско земљиште са намјеном коју 

има грађевина (објекат) и уколико су 

задовољене или могу бити задовољене 

одредбе одговарајућих Закона, планске 

документације, важећих прописа и ове 

одлуке; 

          б)грађевина налази ван урбаног 

подручја, а на грађевинском земљишту, 

на коме се према одредбама важећих 

закона, планске документације, прописа 

и ове одлуке, могу градити грађевине 

намјене коју има објекат. 

 

Члан 7. 

Обим документације (исправа) и 

управних аката која се доносе у 

поступку легализације бесправно 

изграђених или започетих грађевина, 

које испуњавају услове за трајно 

задржавање у простору, различит је и 

зависи од периода у коме је објекат 

грађен. 

 

Члан 8. 

У зависности од потребе, 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, ће својим 

закључком формирати Комисију  за 

утврђивање испуњености услова за 

трајну легализацију. 

 Комисија се састоји од три члана 

и чине је: један инжињер архитектуре 

или грађевине, један инжињер геодезије 

и стручњак из области, зависно од 

врсте, намјене и конструкције 

грађевине. 

О свом увиђају Комисија води 

записник и израђује извјештај којег је 

надлежном одјељењу дужна доставити у 

року од 8 дана. 

 Раду Комисије присуствује 

надлежна инспекција по службеној 

дужности. 

  

Члан 9. 

Грађевине изграђене прије 

31.05.1974. године забиљежене 

накнадно аерофотограметријским 

снимком из 1985/'86 године, не сматрају 

се бесправно изграђеним грађевинама, 

уколико су остале у тада затеченим 

димензијама (диспозиционо рјешење, 

хоризонтални и вертикални габарити, 

правац трасе и сл.), те уколико 

задовољавају параметре из члана 1. ове 

одлуке. 

Члан 10. 

Грађевине изграђене до рока из 

претходног члана, за потребе уписа у 

катастар непокретности, сматрају се 

легално изграђеним и као такве се могу 

уписати у евиденцију катастра, као и 

снимити у геодетске подлоге. 

 

Члан 11. 

Подаци о години изградње, 

утврђују се на основу правно ваљаних 

доказа ( стари катастарски операт, 

подаци о парцелисању земљишта ради 

градње, аерофотограметријски снимак 

из 1985/'86 године, изјава странке, 

изјава свједока и сл.). 

 

Члан 12. 

За грађевине из члана 9. ове 

одлуке, инвеститор није дужан платити 

накнаду за погодност и накнаду за 

уређење градског грађевинског 

земљишта. 

Члан 13. 

У одређеним случајевима, по 

захтјеву инвеститора, по пријави или 

сазнању Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

спровешће се поступак утврђивања 

испуњености услова за трајну 

легализацију грађевина грађених без 

одобрења за грађење. 

 Поступак за утврђивање 

испуњености услова за трајну 

легализацију грађевине, спровешће се 

на основу: 

            -захтјева инвеститора за трајну 

легализацију грађевине, пријаве или 
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других сазнања којима располаже 

одјељење надлежно за уређење 

простора; 

           -доказа о праву својине или праву 

кориштења земљишта ради грађења; 

           -копије кастарског плана; 

           -аеро-фото снимак из 1985/'86 

године; 

           -извода из планског акта или 

стручног мишљења Комисије за 

утврђивање услова за легализацију 

грађевине; 

          -поузданог доказа о времену 

изградње грађевине или изјаве свједока 

о години градње; 

          -фотографије грађевине са 

карактеристичних страна или 

графичких приказа. 

                                                                                 

Члан 14. 

Увјерењем о испуњености услова 

за трајну легализацију грађевине, 

одредиће се да се грађевина може трајно 

задржати у простору и иста стећи 

услове за прикључење на инсталације 

комуналне и друге инфраструктуре. 

 

Члан 15. 

Ако се у току поступка за 

утврђивање испуњености услова за 

трајну легализацију грађевине утврди да 

грађевина не испуњава услове за 

легализацију, или је доведена у питање 

њена стабилност, намјена, положај и сл., 

иста се неће трајно легализовати. 

 

Члан 16. 

На дијелове грађевине из члана 9. 

који на било који начин одступају од 

изворног облика, по положају и 

димензијама, примјењиваће се одредбе 

ове одлуке у зависности од времена 

изградње тих дијелова. 

 

Члан 17. 

Грађевине изграђене од 

31.05.1974. до 25.04.1987.године, без 

одобрења за грађење забиљежене 

аерофотограметријским снимком 

(1985/'86. године), трајно ће се задржати 

у простору, кроз поступак легализације 

бесправно изграђених грађевина из 

члана 1., уколико испуњавају условне 

параметре из члана  9. ове одлуке. 

 

Члан 18. 

Накнадно прибављено рјешење о 

одобрењу за грађење у периоду из 

претходног члана, доноси се на основу: 

             -захтјева инвеститора за трајну 

легализацију грађевине, пријаве о 

постојању бесправно изграђеног објекта 

или других сазнања; 

            -доказа о праву својине или 

праву кориштења земљишта ради 

грађења; 

-копије катастарског плана; 

            -аеро-фото снимка из 1985/'86. 

године; 

            -извода из планског акта или 

стручног мишљења Комисије за 

утврђивање услова за легализацију 

грађевине; 

           -поузданог доказа о времену 

изградње грађевине или изјаве свједока 

о години градње; 

-фотографије грађевине са 

карактеристичних страна и графичког 

приказа грађевине (основе, попречни 

пресјек, подужни пресјек, скица трасе са 

основним показатељима и сл.), 

овјереног од стране предузећа или 

другог правног лица које има 

овлаштење за израду одговарајуће 

техничке документације; 

            -доказа о уплати накнада за 

погодност градског грађевинског 

земљишта (ренте) и накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта у 

висини од 15% од утврђене накнаде. 

 

Члан 19. 

На захтјев власника грађевине, 

издаје се одобрење за употребу. 

 Уз захтјев, власник грађевине 

прилаже: 

           -одобрење за грађење 

прибављено у поступку легализације; 

            -потребне дозволе (санитарна, 

водопривредна, противпожарна и др., у 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___6   

 

  Број 6____               

 

2 

 

зависности  од врсте и намјене 

грађевине);  

           -извјештај Комисије за технички 

преглед. 

Члан 20. 

Грађевине изграђене у периоду 

од 25.04.1987.- 01.04.1992. године, без 

одобрења за грађење, накнадно 

забиљежене аерофотограметријским 

снимком (19.08.2004.године), трајно ће 

се задржати у простору кроз поступак 

легализације бесправно изграђених 

грађевина, из члана 1.,уколико 

испуњавају условне параметре из члана  

9. ове одлуке. 

 

Члан 21. 

Накнадно прибављено рјешење о  

одобрењу за грађење бесправно 

изграђене грађевине у периоду из 

претходног члана, доноси се на основу: 

          -захтјева инвеститора за трајну 

легализацију грађевине, пријаве о 

постојању бесправно изграђеног објекта 

или других сазнања; 

          -доказа о праву својине или праву 

кориштења земљишта ради грађења; 

-копије катастарског плана; 

            -извода из планског акта или 

стручног мишљења Комисије за 

утврђивање услова за легализацију 

грађевине; 

           -аерофото снимка од 

19.08.2004.године; 

           -поузданог доказа о времену 

изградње грађевине или изјаве свједока 

о години градње; 

          -фотографије грађевине са 

карактеристичних страна; 

         -упрошћене техничке докуме-

нтације (технички опис, предмјер 

радова, хоризонтални и вертикални 

пресјеци, статички прорачун или изјава 

статичара о стабилности објекта, шеме 

развода инсталације); 

         -доказа о уплати накнаде за 

погодност градског грађевинског 

земљишта (ренте) и накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта у 

висини од 30% од утврђене накнаде. 

 

Члан 22. 

На захтјев власника грађевине, 

издаје се одобрење за употребу.  

 Уз захтјев, власник грађевине 

прилаже: 

            -одобрење за грађење 

прибављено у поступку легализације; 

            -потребне дозволе (санитарна, 

водопривредна, противпожарна и друге, 

у зависности од врсте и намјене 

грађевине); 

           -извјештај Комисије за технички 

преглед. 

Члан 23. 

Грађевине изграђене у периоду 

од 01.04.1992 –27.09.1996. године, без 

одобрења за грађење, накнадно 

забиљежене аерофотограметријским 

снимком (19.08.2004. године), трајно ће 

се задржати у простору, кроз поступак 

легализације бесправно изграђених 

грађевина из члана 1., уколико 

испуњавају условне параметре из члана  

9. ове одлуке. 

Члан 24. 

Накнадно прибављено рјешење о 

одобрењу за грађење бесправно 

изграђене грађевине у периоду из 

претходног члана доноси се на основу: 

           -захтјева инвеститора за трајну 

легализацију грађевине, пријаве о 

постојању бесправно изграђеног објекта 

или других сазнања; 

          -доказа о праву својине или праву 

кориштења земљишта ради грађења; 

          -копије катастарског плана; 

          -извода из планског акта са 

границама припадајућег земљишта или 

стручног мишљења Комисије за 

утврђивање услова за легализацију 

грађевине; 

         -аерофото снимка од 

19.08.2004.године; 

             -поузданог доказа о времену 

изградње грађевине или изјаве свједока 

о години градње; 

            -пројектне документације 

(главни или изведбени пројекат); 
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           -извјештаја Комисије за контролу 

техничке документације; 

           -потребних сагласности 

(санитарна, водопривредна, 

противпожарана и друге, у зависности 

од врсте и намјене грађевине) 

          -доказа о уплати накнаде за 

погодност градског грађевинског 

земљишта (ренте) и накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта, у 

висини од 50% од утврђене висине 

накнада. 

Члан 25. 

За потребе уписа у катастар 

непокретности и снимања у геодетске 

подлоге, за грађевине из члана 23. ове 

одлуке, потребно је прибавити 

одобрење за употребу. 

 

Члан 26. 

Одобрење за употребу ће се 

издати на основу:  

- захтјева инвеститора; 

            -одобрења за грађење 

прибављеног у поступку легализације; 

            -потребних дозвола (санитарна, 

водопривредна, противпожарна и друге, 

у зависности од врсте и намјене 

грађевине); 

           -извјештаја Комисије за технички 

преглед. 

Члан 27. 

Грађевине изграђене послије  

27.09.1996. године, без одобрења за 

грађење,  трајно ће се задржати.у 

простору, кроз поступак легализације 

бесправно изграђених грађевина из 

члана 1., уколико испуњавају условне 

параметре из члана  9. ове одлуке. 

 

Члан 28. 

Накнадно прибављено рјешење о 

урбанистичкој сагласности бесправно 

изграђене грађевине у периоду из 

претходног члана, доноси се на основу: 

           -захтјева инвеститора за трајну 

легализацију грађевине, пријаве о 

постојању бесправно изграђеног објекта 

или других сазнања; 

-преписа посједовног листа; 

-копије катастарског плана; 

            -извода из планског акта или 

стручног мишљења Комисије за 

утврђивање урбанистичко-техничких 

услова; 

            -аерофото снимка од 

19.08.2004.године; 

            -поузданог доказа о времену 

изградње грађевине или изјаве свједока 

о години градње; 

           -посебних сагласности (санитарна 

на локацију, електроенергетска, 

водоводно канализациона, ТТ 

сагласност, сагласност ЈП ''Путеви'' РС и 

друге потребне сагласности) 

          -доказа о уплати накнаде за 

погодност градског грађевинског 

земљишта (ренте) и накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта у 

пуном износу. 

Члан 29. 

Грађевине из члана 27. ове 

одлуке подлијежу поступку издавања 

одобрења за грађење које се доноси на 

основу: 

-захтјева инвеститора; 

-урбанистичке сагласности; 

-доказа о власништву; 

            -пројектне документације 

(главни или изведбени пројекат); 

            -извјештаја Комисије за контролу 

техничке документације; 

           -посебних сагласности (санитарна 

на пројекат, водопривредна, 

пољопривредна, противпожарна и др. у 

зависности од врсте и намјене 

грађевине). 

Члан 30. 

За потребе уписа у катастар 

непокретности и снимања у геодетске 

подлоге, за грађевине из члана 27. ове 

одлуке, потребно је прибавити 

одобрење за употребу. 

 

Члан 31. 

Одобрење за употребу ће се 

издати на основу:  

- захтјева инвеститора; 

            -одобрења за грађење 

прибављеног у поступку легализације; 
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           -потребних дозвола (санитарна, 

водопривредна, противпожарна и друге, 

у зависности од врсте и намјене 

грађевине); 

          -извјештаја Комисије за технички 

преглед. 

Члан 32. 

У поступку легализације 

бесправно изграђених грађевина и 

накнадног прибављања потребних 

рјешења, Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

ће поред стручног мишљења и 

извјештаја формираних комисија, 

извршити и друге доказне радње, како 

би се са сигурношћу утврдили 

предуслови за легализацију,  те 

утврдило уклапање предметне 

грађевине у одговарајући плански акт. 

 Одјељење за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове ће у 

свом раду, посебно водити рачуна о 

намјени грађевине, њеној величини, 

конструкцији и стабилности, положају и 

условима локације и окружења, висини 

инвестиције и другим параметрима који 

утичу на сам процес легализације. 

 

Члан 33. 

Уколико се у поступку 

легализације утврди да нема услова за 

трајно задржавање бесправно изграђене 

грађевине, или постоји могућност за 

дјелимично задржавање одређених 

дијелова грађевине уз измијењене 

услове грађења, Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

дужно је инвеститору понудити 

прихватљиво рјешење. 

 

Члан 34. 

За бесправно изграђену 

грађевину за коју се донесу потребна 

рјешења о трајном задржавању 

грађевине у простору, даном 

правоснажности тих рјешења, престају 

ограничења из члана 92. став 1. Закона о 

уређењу простора-пречишћени текст 

(''Службени гласник Републике Српске,'' 

број: 84/02 и 14/03). 

 

Члан 35. 

Новчана средства прикупљена 

процесом легализације по одредбама 

ове одлуке, намјенски ће се користити 

за финансирање развојне и проведбене 

просторно-планске документације као и 

за послове унапређења општинске 

инфраструктуре. 

 

III- ПРИВРЕМЕНО 

ЗАДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНЕ 
 

Члан 36. 

За бесправно изграђену 

грађевину која не испуњава услове за 

трајно задржавање у простору, донијеће 

се рјешење о привременом задржавању, 

уколико грађевина својом позицијом 

омогућава провођење планом утврђене 

намјене подручја у којем се налази и 

при томе не омета нормално кориштење 

простора у непосредној околини те ако 

се њеним привременим задржавањем не 

крше грубо одредбе Закона о уређењу 

простора, других прописа и ове одлуке, 

све до привођења земљишта трајној 

намјени. 

Члан 37. 

Бесправно изграђена грађевина 

се привремено задржава у простору, а 

најдуже до коначности рјешења о 

урбанистичкој сагласности за изградњу 

грађевине, или за друге радове ради 

привођења земљишта трајној намјени. 

 

Члан 38. 

Рјешење о привременом 

задржавању грађевине у простору, 

издаје се у поступку легализације 

грађевине, на основу: 

           -захтјева инвеститора (власника 

објекта) за привремену легализацију 

грађевине, пријаве или других сазнања 

са којима располаже Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове; 

-доказа о праву својине; 

-копије катастраског плана; 
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            -аеро-фото снимака из 1985/86. 

или од 19.08.2004.године; 

            -извода из планског акта или 

стручног мишљења Комисије за 

утврђивање услова за легализацију 

грађевине; 

-поузданог доказа о времену 

изградње грађевине или изјаве свједока 

о години градње; 

           -фотографије грађевине са 

карактеристичних страна; 

           -упрошћене техничке 

документације, главног или изведбеног 

пројекта; 

          -извјештаја Комисије за контролу 

техничке документације; 

         -посебних сагласности у 

зависности од врсте и намјене 

грађевине; 

         -доказа о уплати накнаде за 

уређење градског грађевинског 

земљишта у висини од 5 % годишње, од 

обрачунате накнаде те доказа о уплати 

накнаде за погодност земљишта у 

висини од 40% од утврђене висине 

накнаде. 

Члан 39. 

Рјешење о привременом 

задржавању грађевине у простору, 

издато у поступку легализације 

грађевине, замјењује рјешење о 

урбанистичкој сагласности и рјешење о 

одобрењу за грађење. 

 

Члан 40. 

Рјешење о привременом 

задржавању бесправно изграђене 

грађевине даје инвеститору правни 

основ за привремено прикључење 

грађевине на инсталације комуналне и 

друге инфраструктуре. 

 

Члан 41. 

Власници привремено задржане 

грађевине, по истеку рока одобрења за 

привремено задржавање или испуњења 

рокова из члана 38. ове одлуке, дужни 

су уклонити своју грађевину, а на 

основу рјешења Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 У случају поступања по 

претходном ставу, власници грађевине 

немају право на накнаду за уложена 

средства, нити на замјенску локацију. 

 

IV - РУШЕЊЕ 

 

Члан 42. 

За бесправно изграђену 

грађевину која не испуњава условне 

параметре из члана 1. ове одлуке, или се 

утврди да због физичке дотрајалости, 

елементарних непогода, ратних дејстава 

и већих оштећења, не може да служи 

својој намјени и представља опасност 

по живот и здравље људи, околне 

објекте и саобраћај, урбанистичко-

грађевински инспектор, ће покренути 

поступак за рушење грађевине у складу 

са Законом о уређењу простора – 

пречишћени текст (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 84/02 и 14/03). 

 

Члан 43. 

Грађевине из предходног члана, 

предузећа која управљају одговарајућим 

инфраструктурним инсталацијама, 

дужна су искључити са мреже својих 

инсталација, одмах по обавјештењу 

урбанистичко-грађевинског инспектора 

или Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 44. 

Све трошкове везане за рушење 

грађевине сноси власник те грађевине, 

без права на накнаду за уложена 

средства и замјенску локацију. 

 

V- ЛЕГАЛИЗАЦИЈА  САНИРАНИХ 

И РЕКОНСТРУИСАНИХ 

ГРАЂЕВИНА 

 

Члан 45. 

Грађевине саниране или 

реконструисане кроз процес санације 

објеката оштећених ратним дејствима, 

самостално или путем донатора у 

оквиру имплементације пројеката 

повратка расељених лица и избјеглица, 
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а без прибављеног одобрења за 

санацију, могу се легализовати, уколико 

испуњавају условне параметре из члана 

1. ове одлуке. 

Члан 46. 

Накнадно прибављено рјешење о 

одобрењу за санацију ових грађевина, 

доноси се на основу: 

-захтјева власника грађевине или  

по службеној дужности Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове; 

-меморандума о разумијевању и  

потписаних уговора, 

-доказа о праву својине, 

-копије катастарског плана; 

-раније издатих одобрења о  

градњи или увјерења која их замјењују; 

            -доказа о времену градње 

грађевине; 

            -техничког описа и предмјера 

радова за мања оштећења; 

           -упрошћене техничке 

документације за породично-стамбене 

објекте у складу са усвојеним ИМГ-

стандардима, те главног или изведбеног 

пројекта за пословне, вјерске и друге 

објекте; 

         -извјештаја Комисије о извршеној 

контроли техничке документације или 

потврде овлашћеног предузећа или 

другог правног лица о извршеној 

контроли; 

        -санитарне сагласности на 

техничку документацију. 

 

Члан 47. 

Рјешење о одобрењу за санацију 

грађевина из члана 46. ове одлуке даје 

власнику грађевине (објекта) правни 

основ за прикључење грађевине на 

инсталације комуналне и друге 

инфраструктуре. 

 

Члан 48. 

У случају да грађевине из члана 

46. ове одлуке, нису уписане у катастар 

непокретности и снимљене у геодетске 

подлоге прије 01.04.1992.године, за 

накнадно саниране објекте, а за потребе 

уписа у катастар непокретности и 

њиховог уплањења, потребно је 

прибавити одобрење за употребу. 

 

Члан 49. 

 На захтјев власника грађевине, 

издаје се одобрење за употребу. 

Уз захтјев; власник грађевине 

прилаже: 

-одобрење за санацију; 

            -потребне дозволе у зависности 

од врсте и намјене грађевине; 

            -доказ о уплаћеној накнади за 

рад Комисије за технички преглед или 

потврду имплементатора о извршеном 

техничком прегледу. 

 

Члан 50. 

         У случају да је у процесу 

санације грађевине дошло до извјесног 

одступања или дислокације објекта у 

односу на претходно стање, такав 

објекат се може подвести под поступак 

легализације, уз обавезу да се наведене 

промјене констатују у току извођења 

техничког прегледа. 

Утврђено чињенично стање, биће 

проведено у катастарским плановима. 

 

VI - НАДЗОР 

 

Члан 51. 

Надзор над спровођењем 

одредаба ове одлуке, врши општински 

урбанистичко-грађевински инспектор, 

као и друге надлежне инспекције у 

зависности од врсте, намјене и 

комплексности грађевине која је 

предмет легализације. 

 

VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 52. 

За повреду одредаба ове одлуке, 

примјењиваће се санкције прописане 

Законом о уређењу простора – 

пречишћени текст (''Службени гласник 

Репубике Српске'', број: 84/02 и 14/03). 
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VIII - ЈАВНОСТ 

СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 53. 

 Одјељење за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове ће путем 

јавног позива и других средстава јавног 

информисања упознати грађане са 

поступком и условима легализације, као 

и роковима за подношење захтјева за 

легализацију бесправно изграђених 

грађевина. 

Одјељење за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове ће 

најмање једном годишње, подносити 

информацију о спровођењу процеса 

легализације и броју поднесених 

захтјева. 

 

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 54. 

Власници бесправно изграђених 

грађевина, дужни су року од шест 

мјесеци од дана ступања на снагу ове 

одлуке, поднијети захтјев за 

легализацију грађевина, Одјељењу за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 

   

Члан 55. 

Потребна одобрења у поступку 

легализације бесправно изграђених 

грађевина, не могу се донијети за 

грађевине на простору гдје према 

просторно-планској документацији није 

дозвољено грађење. 

 

Члан 56. 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Рогатица''. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

                 

 На основу члана 121. Закона о 

локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске», број: 

1о1/о4, 42/о5 и 118/o5), члана 2. Одлуке 

о утврђивању листе стручњака са које 

ће се именовати чланови комисија за 

пријем службеника у општинску 

административну службу Рогатица 

(„Службени гласник општине Рогатица“ 

број: 6/05) и члана 29. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица,број: 1/о5), Скупштина 

општине Рогатица, на  XIX редовној  

сједници одржаној дана 31.05.2006. 

године, д  о н о с и  

 

О    Д    Л    У    К    У 

о именовању  Комисије за спровођење 

поступка пријема  два 

комунална полицајца у  

Aдминистративну службу општине 

Рогатица 

 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за 

спровођење  поступка пријема два 

комунална полицајаца у радни однос у  

Административну службу општине 

Рогатица. 

 У Комисију из претходног става 

именују се:       

       1. Узеир Куртић, предсједник, 

       2. Зоран Чаркић, члан, 

       3. Кемо Чамџија, члан, 

       4. Роса Мацановић, члан, 

       5. Јадранка Гојковић, члан. 

 

Члан 2. 

               Комисија из претходног члана 

има задатак да спроведе поступак 

пријема  два комунална  полицајца у  

Административну службу  општине 

Рогатица, и то једног комуналног 

полицајца  на неодређено вријеме и 

једног комуналног полицајца на 

одређено вријеме,  до повратка радника 

са боловања, у складу са одредбама 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), 
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Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске  

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03) и Одлуке о 

расписивању конкурса за пријем  два 

комунална полицајца у 

Административну службу општине 

Рогатица број: 01-022-20 од 15.05.2006. 

године. 

Члан  3. 

              Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у «Службеном 

гласнику општине Рогатица». 
Број:01/2-022-20/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

                                                                 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о извршењу 

Буџета за период 01.01.-31.03.2006. 

године , Скупштина општине Рогатица 

на XIX редовној сједници одржаној 

31.05.2006. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Информација о 

извршењу Буџета за период 01.01.-

31.03.2006. године у достављеном 

тексту. 

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

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

разматрања Информације о 

незапослености на подручју општине 

Рогатица за 2005. годину, Скупштина 

општине Рогатица на XIX редовној 

сједници одржаној дана 31.05.2006. 

године, донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1.Прима се к знању Информација 

о незапослености на подручју општине 

Рогатица за 2005. годину.  

2.Тражи се од надлежне 

инспекције у области рада веће 

ангажовање у погледу спрјечавања тзв. 

"рада на црно" како би се послодавци 

обавезали да редовно измирују обавезе 

према радницима сходно важећим 

законским прописима. 

3.Препоручује се Заводу за 

запошљавање - Бироу Рогатица 

успостављање боље сарадње са 

незапосленим лицима како би их 

упознали са правима и обавезама у 

смислу Закона о запошљавању и другим 

прописима из ове области. 

4. Тражи се од инспекцијских 

органа надлежних за област пореза и 

доприноса, да се више ангажују у 

контроли обрачуна и уплате, како би 

радници који се пријављују на 

евиденцију Бироа за запошљавање 

усљед стечаја и након проглашавања 

технолошким вишком, могли остварити 

права која им по закону припадају.  

5.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

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

разматрања Информације о 

снабдијевању потрошача електричном 

енергијом у 2005. години на подручју 

општине Рогатица, Скупштина општине 

Рогатица на XIX редовној сједници 

одржаној дана 31.05.2006. године, 

донијела је сљедећи 
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З А К Љ У Ч А К 

1.Прима се к знању Информација 

о снабдијевању потрошача електричном 

енергијом у 2005. години на подручју 

општине Рогатица. 

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

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

разматрања Информације о 

материјалним и здравственим 

проблемима пензионера на подручју 

општине Рогатица, Скупштина општине 

Рогатица на XIX редовној сједници 

одржаној дана 31.05.2006. године, 

донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1.Прима се к знању Информација 

о материјалним и здравственим 

проблемима пензионера на подручју 

општине Рогатица. 

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

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

разматрања Информације о раду 

Министарства за избјеглице и расељена 

лица Одсјек Фоча, Канцеларија 

Вишеград - Рогатица, Скупштина 

општине Рогатица на XIX редовној 

сједници одржаној дана 31.05.2006. 

године, донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 

1.Прима се к знању Информација 

о раду Министарства за избјеглице и 

расељена лица Одсјек Фоча, 

Канцеларија Вишеград - Рогатица. 

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.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 у области 

социјалне и дјечије заштите, Скупштина 

општине Рогатица на XIX редовној 

сједници одржаној 31.05.2006. године, 

донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Информација у 

области социјалне и дјечије заштите у 

достављеном тексту. 

2.Информација из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.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 Народне 

библиотеке Рогатица у Рогатици 

Скупштина општине Рогатица на XIX 

редовној сједници одржаној дана 

31.05.2006. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Извјештај о раду 

Народне библиотеке Рогатица у 

Рогатици у достављеном тексту. 
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2. Извјештај из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.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 Дома 

здравља "Рогатица" Рогатица за период 

01.01. до 31.12.2005. године, Скупштина 

општине Рогатица на XIX редовној 

сједници одржаној дана 31.05.2006. 

године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1. Прихвата се Извјештај о раду 

Дома здравља "Рогатица" Рогатица за 

период 01.01. до 31.12.2005. године, у 

достављеном тексту. 

2. Захтјева се од Министарства 

здравља и социјалне заштите Републике 

Српске, Фонда здравственог осигурања 

Републике Српске и Дома здравља 

"Рогатица" Рогатица да омогуће 

грађанима општине Рогатица право 

избора, добијања упута за болничко 

лијечење и друге видове секундарне и 

терцијалне заштите у Клиничком 

центру Источно Сарајево, између 

Болница Фоча и Касиндо, на исти начин 

и под истим условима. 

3. Тражи се од директора Дома 

здравља "Рогатица" Рогатица да са 

Фондом здравственог осигурања 

Републике Српске закључи нови Уговор 

о обезбјеђивању, остваривању и 

финансирању примарног нивоа 

здравствене заштите за осигурана лица 

Фонда за 2006. годину, тако што би се 

адекватно примјенио члан 14. 

потписаног Уговора са принципима и 

критеријумима за додјелу средстава по 

којима Дому здравља "Рогатица" 

Рогатица припада повећање од 25% као 

изразито неразвијеној општини у складу 

са Одлуком о ранг-листи развијености 

општина за 2006. годину ("Службени 

гласник Републике Српске" број: 

108/05) 

4. Извјештај из тачке 1. чини 

саставни дио овог закључка. 

5. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.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 пословању 

ОДКП "Комрад" Рогатица за период 

01.01. до 31.12.2005. године, Скупштина 

општине Рогатица на XIX редовној 

сједници одржаној дана 31.05.2006. 

године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Извјештај о 

пословању ОДКП "Комрад" Рогатица за 

период 01.01. до 31.12.2005. године у 

достављеном тексту. 

2.Извјештај из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

3.Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.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 

Општинске изборне комисије Рогатица, 

Скупштина општине Рогатица на XIX 
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редовној сједници одржаној дана 

31.05.2006. године, донијела је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

1.Прихвата се Извјештај о раду 

Општинске изборне комисије Рогатица, 

у достављеном тексту. 

2.Извјештај из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

3.Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-8/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.05.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 

У складу са одредбама члана  

118. и члана 119. став 1., а на основу 

члана 120. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник 

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

и 118/05) и члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 41/03), Начелник 

Општине Рогатица, д о н и о    ј  е  

 
О    Д    Л    У    К    У                 

    о расписивању конкурса за пријем  

два комунална полицајца  

у Административну службу општине 

Рогатица 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком расписује се 

конкурс за пријем у радни однос два 

комунална полицајца у 

Административну службу општине 

Рогатица, и то: 

-једног комуналног полицајца на 

неодређено вријеме и  

-једног комуналног полицајца на  

одређено вријеме, те утврђују 

критеријуми за пријем  у  

Административну службу општине 

Рогатица. 

 Под критеријумима за пријем у 

радни однос из претходног става сматра 

се степен образовања, стручно знање, 

радно искуство, као и други услови и 

стандарди утврђени Законом о локалној 

самоуправи и Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске. 

 

Члан 2. 

 Службеници из претходног члана 

обављаће послове утврђене 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у 

Административној служби општине 

Рогатица, као и друге послове које им да 

у задатак Начелник општине и начелник 

одјељења. 

Члан 3. 

 Радно-правни статус, плата и 

друга примања по основу рада утврђује 

се законом, колективним уговором и 

општим актом. 

Члан 4. 

 За пријем у Административну 

службу, кандидати морају испуњавати 

следеће опште услове: 

 

1. да је држављанин Републике 

Српске односно БиХ, 

2. да је старији од 18 година, 

3. да има општу здравствену 

способност, 

4. да није отпуштен из државне 

службе на било којем нивоу 

БиХ (било на нивоу државе 

или ентитета) као резултат 

дисциплинске мјере, у 

периоду од три године прије 

дана објављивања упражњене 

позиције, 

5. да није осуђиван за кривично 

дјело на безусловну казну 

затвора од најмање 6 мјесеци 

за кривично дјело које га 

чини неподобним за 
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обављање послова у 

административној служби, 

6. да се против њега не води 

кривични поступак, 

7. да се на њега не односи члан 

IX тачка 1. Устава БиХ. 

 

Члан 5. 

 Поред општих услова, потребно 

је да кандидати испуњавају и следеће 

посебне услове: 

1. да имају одговарајућу 

стручну спрему утврђену 

Правилником о организацији 

и систематизацији радних 

мјеста у Aдминистративној 

служби општине       

Рогатица, 

2. положен стручни испит за 

рад у административној 

служби, 

3. одговарајуће радно искуство. 

 

Члан 6. 

 Уз пријаву на конкурс кандидати 

су дужни приложити доказе о 

испуњавању општих и посебних услова: 

1. увјерење о држављанству, 

2. родни лист, 

3. доказ о општој здравственој 

способности, 

4. за доказ из тачке 4. и 7. 

општих услова, кандидати 

достављају овјерену писмену 

изјаву, као и изјаву о 

непостојању сукоба интереса, 

5. увјерење да није осуђиван 

(Комисија ће прибавити 

службеним путем), 

6. увјерење да се не води 

кривични поступак, 

7. диплому о завршеном 

образовању, 

8. увјерење о радном искуству, 

9. увјерење о положеном 

стручном испиту за рад у 

aдминистративној служби. 

 

 

 

Члан 7. 

 Сви кандидати који испуњавају 

услове из ове Одлуке биће позвани на 

разговор. 

Члан 8. 

 Рок за подношење пријава на 

конкурс је 30 дана од дана последњег 

објављивања конкурса. 

 Неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће се узимати у рaзматрање. 

 Пријаве се могу доставити лично 

или путем поште, на адресу: Општина 

Рогатица, улица Српске слоге број 93. 

са назнаком «Комисији за спровођење 

поступка пријема   службеника у 

Aдминистративну службу Општине  

Рогатица». 

Члан 9. 

 Конкурс ће се објавити у 

дневном листу «Глас Српске»,  Заводу 

за запошљавање Републике Српске – 

Филијала Источно Сарајево – Биро 

Рогатица и огласној табли Општине 

Рогатица. 

 Ако конкурс не буде објављен 

истовремено, рок за подношење пријава 

рачунаће се од дана последњег 

објављивања. 

Члан 10. 

 Поступак за пријем службеника 

који подразумијева разматрање 

приспјелих пријава на конкурс, 

спровођење улазног интервјуа са 

кандидатима  и утврђивање редослиједа 

кандидата провешће Комисија  коју 

именује Скупштина општине Рогатица. 

 

Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Рогатица». 
Број: 01-022-20/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,15.05.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

На основу члана 43.  став 1. тачка 

11. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и  
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члана 43. Статута општине Рогатица, 

("Службени гласник општине 

Рогатица", број: 1/05), Начелник 

општине Рогатица,  д о  н  и  о    ј  е 

 

О    Д    Л    У    К    У 

о давању сагласности  на Статут 

Туристичке органиције општине 

Рогатица 

 

I 

Даје се   сагласност  на Статут 

Туристичке организације општине  

Рогатица, број:  02-05/06 од  19.05.2006. 

године. 

II 

Одлука ступа на снагу   даном 

доношења, а  објавиће се у »Службеном 

гласнику Општине Рогатица«. 
Број: 01-023-4/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,24.05.2006.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 сходно 

одредбама  Закона о јавним набавкама 

БиХ («Службени гласник БиХ» број: 

49/04, 19/05 52/05) и члана  43. Статута 

општине Рогатица („Службени гласник 

општине Рогатица“, број: 1/05), а по 

указаној потреби, Начелник општине 

Рогатица,  д  о  н  и  о     ј  е 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о формирању Комисије за  јавне 

набавке по Пројекту „Изградња 

расвјете на спортским теренима“ 

 

I 

 Формира   се Комисија  за јавне 

набавке по Пројекту „Изградња јавне 

расвјете на спортским теренима“ у 

оквиру СЕРДА пројекта „Подршка 

пројектима оснивача током 2006. 

године“, у саставу: 

1.Узеир Куртић, предсједник; 

2.Зденка Чаркић, члан; 

3.Владанка Ујић, члан; 

4.Нина Јоловић, члан; 

5.Миленко М.  Јанковић, члан; 

6.Денис Мулић, представник 

СЕРДЕ д.о.о.   и 

7.Хакија Поздерац, представник 

АСБ-а. 

II 

Комисије је обавезна радити у 

складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ, Упутством о примјени Закона о 

јавним набавкама БиХ и другим 

важећим прописима. 

          

          III 

Комисија је за свој рад одговорна 

начелнику општине. 

  

           IV 

 Рјешење ступа на снагу  даном 

доношења, а објавиће се  у «Службеном 

гласнику општине Рогатица». 
Број: 01-054-6/06                           НАЧЕЛНИК 

Рогатица,06.06.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

ОГЛАС 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ РОГАТИЦА 

 

на основу рјешења број: 02/3-32-372-

113/06 од 24.05.2006.године, извршио је 

у регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-31 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ 

РОГАТИЦА, ул. Трг ослободилаца блок 

III, ламела ц са сљедећим подацима: 

 

Назив и сједиште: Заједница за 

управљање зградом, Рогатица, Трг 

ослободилаца блок III  ламела ц. 

Оснивачи: 20 етажних власника зграде. 

Дјелатност: 70320-Управљање зградом 

за рачун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
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цјелокупном имовином, чланови 

одговарају суспидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. Заступа Станишић Олга- 

Предсједник управног одбора, уз 

договор са етажним власницима. 
Број: 02/3-32-372-113/06 

Дана, 24.05.2006.године.  

_________________________________________ 

  


