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ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година II - Број 7 

 
Уторак, 18.07.2006.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
На основу тачке II Одлуке о 

усвајању Плана капиталних инвестиција 

за период 2005. – 2010. године  

(«Службени гласник општине Рогатица, 

број: 4/06) и члана 29. Статута општине 

Рогатица («Службени гласник општине 

Рогатица», број: 1/05) Скупштина 

општине Рогатица, на XX сједници 

одржаној дана  30.06.2006. године,         

д о н и ј е л а   ј е 

 

О   Д   Л  У   К  У  

о начину и процедури ажурирања Плана 

капиталних инвестиција 

 

Члан 1.  

 План капиталних инвестиција ( у 

даљем тексту: План) има прогресиван 

карактер који се заснива на томе да се 

сваке године израђује његова верзија за 

наредних пет година почевши од  

наредне буџетске године. 

 

Члан 2. 

 У периоду од 10. до 31. марта 

сваке буџетске године подносе се 

приједлози пројеката за капиталне 

инвестиције, који представљају основу 

за израду наредног издања Плана.  

 Приједлоге могу подносити: 

- грађани општине ; 

- скупштинске комисије и 

одбори ; 

- одборници у Скупштини 

општине ; 

- савјети мјесних заједница ; 

- предузећа, предузетници и 

друге организације ;  

- невладине организације  и 

- Начелник  општине. 

  

Члан 3. 

 Форму Обрасца приједлога 

пројеката за капиталне инвестиције 

одређује Комисија за планирање 

капиталних инвестиција ( у даљем 

тексту: Комисија) и на већ прихваћен 

начин даје  информације о мјестима гдје 

су ти Обрасци доступни. 

 Наредна начела су обавезујућа: 

 -     приједлог пројекта  за 

капиталне инвестиције може бити 

поднесен само у форми обавезујућег и у 

потпуности попуњеног Обрасца ; 

- Комисија одређује рок до 

којег се могу допунити  

поднесени приједлози 

пројеката и  
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- непотпуни приједлози неће 

бити разматрани. 

 

Члан 4.  

 Од 1. априла до тренутка 

скупштинског усвајања Буџета за 

наредну годину, нови приједлози 

пројеката за капиталне инвестиције ће 

се моћи односити на наредну буџетску 

годину и бити поднесени искључиво у 

облику приједлога за Нацрт Буџета за 

наредну годину. 

 

Члан 5. 

 До 30. априла године која 

претходи наредној буџетској години, 

Одјељење за финансије верификује и 

ажурира постојећу пројекцију прихода и 

расхода као и слободних средстава у 

општинском буџету, а затим одређује 

слободна средства предвиђена за 

посљедњу годину наредног издања 

Плана. 

Члан 6.  

 Комисија припрема приједлог 

наредног издања Плана на основу 

поднесених приједлога пројеката за 

капиталне инвестиције и материјала 

које је обрадило Одјељење за 

финансије. Тај приједлог Плана 

Комисија ће поднијети Скупштини до 

15. маја године која претходи наредној 

буџетској години. 

 

Члан 7. 

 Прије припреме наредног издања 

Плана Комисија ће да: 

- обави рангирање у складу са 

прихваћеним критеријима ; 

- анализира  могућности 

вањског финансирања 

инвестиционих пројеката 

предложених за наредно 

издање Плана ; 

- анализира могућности 

задужења општинског буџета.  

 

Члан 8. 

 Одлука о усвајању Плана 

капиталних инвестиција садржи 

инвестиционе трошкове у оквиру Плана 

класификоване према буџетским 

категоријама и кодовима, појединачним 

инвестиционим пројектима узимајући у 

обзир динамику и план трошкова и 

изворима финансирања у укупној 

висини трошкова. 

 

Члан 9. 

 Комисија уз приједлог Одлуке о 

усвајању Плана прилаже информацију о 

правном статусу општинске имовине 

одређене за реализацију инвестиционих 

пројеката обухваћених Планом као и 

друге информације које имају утицај на 

реализацију Плана. 

 

Члан 10. 

 Предсједник Скупштине без 

одлагања шаље наредно издање Плана 

заједно са материјалима и 

информацијама, сталним скупштинским 

радним тијелима како би она дала своје 

мишљење. 

Члан 11. 

 Засједања сталних радних тијела 

Скупштине обавиће се у року од 10 дана 

када ће се у писаној форми дефинисати 

исправке приједлога наредног издања 

Плана. У случају да се предложи 

повећање трошкова за инвестициони 

пројекат предвиђен Планом, радно 

тијело је у обавези да предложи  извор 

његовог финансирања тако што ће се 

умањити трошкови неког другог 

пројекта. 

Члан 12. 

 Формулисане приједлоге 

исправки наредног издања Плана радна 

тијела без одлагања прослијеђују 

Комисији за буџет и финансије. 

 

Члан 13. 

 Комисија за буџет и финансије у 

року од 7 дана од добијања приједлога 

за исправке наредног издања Плана, 

дефинише коначне исправке, као и 

мишљење о пројекту на засједању уз 

присуство предсједника осталих 

сталних радних тијела Скупштине. 
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Члан 14. 

 Комисија за буџет и финансије 

врши коначне исправке и даје мишљења 

о пројектима наредног издања Плана и 

доставља их Комисији која ће у року од 

7 дана унијети исправке у План и 

доставити их Начелнику општине ради 

прихватања. 

 

Члан 15. 

 Након што Начелник општине 

прихвати Приједлог наредног издања 

Плана, Комисија га најкасније до 15. 

јуна године која претходи наредној  

буџетској години, доставља Скупштини 

општине на усвајање. 

 

Члан 16. 

 Одлука о наредном издању 

Плана  постаје основа за израду 

инвестиционог анеxа Нацрта Буџета.  

 

Члан 17. 

 За извршење ове одлуке задужује 

се Начелник општине. 

 

Члан 18. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
Број:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

 

На основу члана 30. Закона о 

административним таксама и накнадама 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 37/01, 52/01 и 34/06) и 

члана 29.став 1.алинеја 2. Статута 

општине Рогатица („Службени гласник 

општине Рогатица“, број:1/05), 

Скупштина општине Рогатица на XX 

редовној сједници одржаној 

30.06.2006.године,      д  о  н  и  ј  е  л  а    

ј  е 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјенама и допунама Одлуке о 

административним таксама и накнадама 

 

Члан 1. 

У Одлуци о административним 

таксама и накнадама општине Рогатица 

(пречишћен текст) („Службене новине 

града Српско Сарајево“, број: 3/04 и 

1/05) у члану 21. у тарифном броју 4. 

став 1. послије тачке 3. додаје се тачка 

4. која гласи: 

„ за обављање пољопривредне 

дјелатности .................................. 30,00 

КМ“, 

Досадашње тачке 4. и 5. у истом 

ставу постају тачке 5. и 6. 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Рогатица“. 
Број:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

  

                                                                                                                              

На основу члана 4. Одлуке о 

утврђивању критерија за избор и 

именовање директора, управних и 

надзорних одбора у предузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рогатица (“Службене новине 

града Српско Сарајево” број: 8/04) и 

члана 29. став 1. алинеја 25. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица, на XX 

редовној сједници одржаној дана 

30.06.2006. године, д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о расписивању конкурса за избор и 

именовање директора, чланова 

управних и надзорних одбора у 

предузећима и  установама чији је 

оснивач Скупштина општине Рогатица 
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Члан 1. 

Овом одлуком  расписује се 

конкурс за избор и именовање 

директора Туристичке организације 

општине Рогатица, старјешине 

Територијалне ватрогасне јединице 

Рогатица,  члана Управног и  члана 

Надзорног одбора (вањски чланови) 

Дома здравља “Рогатица” Рогатица. 

 

Члан 2. 

Комисија за избор и именовања 

Скупштине општине Рогатица сачиниће 

текст конкурса  у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима, Одлуком о утврђивању 

критерија  за избор и именовање 

директора, Управних и Надзорних 

одбора  у предузећима и установама 

чији је оснивач Скупштина општине 

Рогатица (“Службене новине града 

Српско Сарајево”, број: 8/04) и 

статутима  предходно наведених 

институција. 

 

Члан 3. 

Конкурс ће се објавити у 

“Службеном гласнику Републике 

Српске” и дневном листу “Глас 

Српске”.  

 Рок за подношење пријава је 15 

дана од дана последњег објављивања 

конкурса. 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући 

разматрање приспјелих пријава на 

конкурс и предлагање кандидата 

Скупштини општине Рогатица, у складу 

са утврђеним критеријима провешће 

Комисија за избор и именовања 

Скуппштине општине Рогатица. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.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  XX 

редовној  сједници одржаној дана 30. 

06. 2006. године,    д  о н о с и  

 

О    Д    Л    У    К    У 

о именовању  Комисије за спровођење 

поступка пријема 

једног радника на одржавању чистоће 

у  Aдминистративну службу општине 

Рогатица 

 

Члан 1. 

 Именује се Комисија за 

спровођење  поступка пријема  једног 

радника на одржавању чистоће у радни 

однос у  Административну службу 

општине Рогатица. 

 У Комисију из претходног става 

именују се:       

    1. Милован Сорак, предсједник, 

    2.   Хајро Куртић, члан, 

    3.   Јадранка Гојковић, члан, 

    4.   Милован Караџић, члан, 

    5.   Валентина Лакић, члан. 

 

Члан 2. 

 Комисија из претходног члана 

има задатак да спроведе поступак 

пријема  једног радника на одржавању 

чистоће у  Административну службу  

општине Рогатица,  у складу са 

одредбама Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

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

и 118/05), и Одлуке о расписивању 

конкурса за пријем  једног радника  на 

одржавању чистоће у Административну 
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службу општине Рогатица, број: 01-022-

21 од 19.06.2006. године. 

 

Члан  3. 

  Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у «Службеном 

гласнику општине Рогатица». 
Број:01/2-022-21/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

         

 На основу члана 29. став 1. 

алинеја 8. Статута општине Рогатица 

(«Службени гласник општине 

Рогатица», број:01/05), Скупштина 

општине Рогатица на XX редовној 

сједници одржаној 30.06.2006.године, 

д о н и ј е л а   ј е 

 

О Д Л У К У 

о формирању и именовању чланова 

Тима за имплементацију модела 

породичне медицине у Дому здравља 

«Рогатица» у Рогатици 

 

Члан 1. 

Формира се Тим за 

имплементацију модела породичне 

медицине у Дому здравља «Рогатица» у 

Рогатици (у даљем тексту: Тим). 

 

Члан 2. 

За чланове Тима именују се: 

1.Иконић Дара, директор Дома 

здравља «Рогатица» у Рогатици, 

предсједник 

2.Батинић Томислав, Начелник 

општине Рогатица, члан 

3.Чамџија Кемо, предсједник 

Скупштине општине Рогатица, члан 

4.Цвијетић Драгица, секретар 

Скупштине општине Рогатица, члан 

5.Иконић Миладин, начелник 

Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности, члан 

6.Планинчић Слободан, љекар у 

Дому здравља «Рогатица» у Рогатици и 

одборник у Скупштини општине 

Рогатица, члан 

7.Јешић Драгиша, руководилац 

пословнице Фонда здравственог 

осигурања у Рогатици, члан. 

 

Члан 3. 

Задаци Тима су: 

 -Доношење Плана за 

имплементацију модела породичне 

медицине у Дому здравља «Рогатица» у 

Рогатици (у даљем тексту: 

Имплементациони план). 

 -Реализација Имплементационог 

плана посебно у дијелу нормативне 

реорганизације Дома здравља, 

информисање грађана, маркетинга итд. 

 -Анализирање активности у 

претходном и доношење оперативних 

планова активности за наредни период. 

 -Информисање оснивача о 

прогресу имплементације модела 

породичне медицине, полугодишње, а 

по потреби и чешће. 

 -Обезбјеђивање подршке свих 

релевантних институција у општини на 

имплементацији модела породичне 

медицине, односно реформи примарне 

здравствене заштите становништва. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Рогатица». 
Број:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 

 

 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о обављеној 

прољетној сјетви на подручју општине 

Рогатица у 2006. години, Скупштина 

општине Рогатица на XX редовној 

сједници одржаној 30.06.2006. године, 

донијела је сљедећи  
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Прихвата се Информација о 

обављеној прољетној сјетви на подручју 

општине Рогатица у 2006. години  у 

достављеном  тексту. 

2.Информација  из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

 3. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

 

 
На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а након 

разматрања Информације о стању у 

области занатско-предузетничке 

дјелатности  на подручју општине 

Рогатица, Скупштина општине Рогатица 

на XX редовној сједници одржаној 

30.06.2006. године, донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Прихвата се Информација о 

стању у области занатско-

предузетничке дјелатности на подручју 

општине Рогатица   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:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.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 Комисије 

за планирање капиталних инвестиција 

за период јануар-јуни 2006. године, 

Скупштина општине Рогатица на XX 

редовној сједници одржаној 30.06.2006. 

године, донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Прихвата се Извјештај о раду 

Комисије за планирање капиталних 

инвестиција за период јануар-јуни 2006. 

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:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

 

 

На основу члана 29. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине  

Рогатица” број: 1/05), а након 

разматрања Извјештаја о раду 

Регионалне развојне агенције, 

Горњедрински регион за 2005. годину, 

Скупштина општине Рогатица на XX 

редовној сједници одржаној дана 

30.06.2006. године, донијела је сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

                                                                                                                         

 1. Прима се к знању Извјештај о 

раду Регионалне развојне агенције, 

Горњедрински регион за 2005. годину. 

 2. Извјештај из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 
Број:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.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), а након 

разматрања Извјештаја о подузетим и 

извршеним активностима с циљем 

реализације “Плана активности СЕРДА-

а у 2005. години” (период јануар-

децембар 2005. године), Скупштина 

општине Рогатица на XX редовној 

сједници одржаној дана 30.06.2006. 

године, донијела је сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

                                                                                                                      

1. Прима се к знању Извјештај о 

подузетим и извршеним активностима с 

циљем реализације “Плана активности 

СЕРДА-а у 2005. години” (период 

јануар-децембар 2005. године)                                                         

 2. Извјештај из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 
Број:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.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 предузетим 

активностима здравствено-санитарне и 

водопривредне инспекције везаним за 

извориште јавног водовода “Зиличина”, 

Скупштина општине Рогатица на XX 

редовној сједници одржаној 30.06.2006. 

године, донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Прихвата се  Извјештај о 

предузетим активностима здравствено-

санитарне и водопривредне инспекције 

везаним за извориште јавног водовода 

“Зиличина” 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:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.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 реализацији 

закључка Скупштине општине Рогатица  

донешеног поводом разматрања 

Извјештаја о раду Суда за прекршаје 

Рогатица за 2005. годину, Скупштина 

општине  Рогатица на XX редовној 

сједници одржаној 30.06.2006. године, 

донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Прихвата се Информација о 

реализацији закључка Скупштине 

општине Рогатица  донешеног поводом 

разматрања Извјештаја о раду Суда за 

прекршаје Рогатица за 2005. годину  у 

достављеном  тексту. 

           2.Информација   из претходне 

тачке чини саставни дио овог закључка. 

 3.Овлашћује се Начелник 

општине да у оквиру расположивих 

средстава у буџету општине за 2006. 

годину изнађе средства за адаптацију 

зграде Основног суда у Рогатици. 

 4.За реализацију овог закључка 

задужује се Начелник општине.  

 5.Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.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 
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разматрања Информације о реализацији 

закључка Скупштине општине Рогатица 

поводом разматрања Извјештаја о раду 

Дома здравља “Рогатица” Рогатица за 

2005. годину, Скупштина општине  

Рогатица на XX редовној сједници 

одржаној 30.06.2006. године, донијела је 

сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Прихвата се  Информација о 

реализацији закључка Скупштине 

општине Рогатица поводом разматрања 

Извјештаја о раду Дома здравља 

“Рогатица” Рогатица за 2005. годину 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:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

 

 

На основу члана 29. и 49. Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица”, број 1/05) а по 

завршеној расправи по 13. тачки 

дневног реда: Упознавање са 

елементарним  непогодама  на подручју 

општине Рогатица насталим  

29.06.2006.године, Скупштина општине  

Рогатица на XX редовној сједници 

одржаној 30.06.2006. године, донијела је 

сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Скупштина општине Рогатица 

је оцијенила да је елементарна непогода 

која је захватила општину Рогатица  

дана  29.06.2006. године, прузроковала 

знатна оштећења на стамбеним 

објектима  углавном у насељима на 

подручју МЗ Стјенице.  

 2.Захтјева се од Начелника 

општине да преко надлежних служби 

предузме све мјере на утврђивању  као и 

активности на санацији насталих  

штета. 

 3. Задужују се Савјети мјесних 

заједница да евидентирају и пријаве 

евентуалне штете на подручју својих  

мјесних  заједница. 

 4. Начелник општине се задужује 

да до наредне сједнице Скупштине 

општине припреми информацију о 

посљедицама елементарне непогоде и о 

предузетим активностима на рјешавању 

овог проблема.  

 5. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-10/06                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 30.06.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

                                                                                          

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 

На основу члана 118, 119. став 1. 

и 120. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике 

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

Начелник Општине Рогатица, д о н о с и 

 
О    Д    Л    У    К    У                 

    о расписивању огласа за пријем  

једног радника на одржавању  чистоће у 

Административну службу општине 

Рогатица 

 

Члан 1. 

 Oвом Одлуком расписује се 

оглас за пријем једног радника на 

одржавању чистоће у Административну 

службу општине Рогатица, те утврђују 

критеријуми за пријем поменутог 

радника.  

 Под критеријумима за пријем у 

радни однос из претходног става сматра 

се степен образовања,  радно искуство, 
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као и други услови и стандарди 

утврђени Законом о локалној 

самоуправи.  

 

Члан 2. 

 Радник из претходног члана 

обављаће послове утврђене 

Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у 

Административној служби општине 

Рогатица, као и друге послове које му 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 

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. 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. свједочанство о завршеној 

осмогодишњој школи, 

8. увјерење о радном искуству, 

 

Члан 7. 

 Сви кандидати који испуњавају 

услове из ове Одлуке биће позвани на 

разговор. 

Члан 8. 

 Рок за подношење пријава на 

оглас је 8 дана од дана последњег 

објављивања огласа. 

 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   једног радника на 
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одржавању чистоће Aдминистративну 

службу Општине  Рогатица». 

 

Члан 9. 

 Оглас ће се објавити у дневном 

листу «Глас Српске»,  Заводу за 

запошљавање Републике Српске – 

Филијала Источно Сарајево – Биро 

Рогатица и огласној табли Општине 

Рогатица. 

 Ако оглас не буде објављен 

истовремено, рок за подношење пријава 

рачунаће се од дана последњег 

објављивања. 

 

Члан 10. 

 Поступак за пријем радника који 

подразумијева разматрање приспјелих 

пријава на оглас, 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: 01-022-21/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,19.06.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
 

 

 

На основу члана 43. Закона о 

локалној самоуправи («Службени 

гласник Републике Српске», број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 137. 

Закона о средњој школи  ( « Службени 

гласник Републике Српске » број:  38/04 

и 62/04) и члана  61. Правилника о 

финансирању средњих школа чији је 

оснивач  Влада Републике Српске 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 9/05) Начелник општине 

Рогатица, дана 29.06.2006. године,         

д о н и о   ј е 

 

К Р И Т Е Р И Ј У М Е 

за обрачун средстава за материјалне 

трошкове 

Средњој школи. 

 

I 

 У складу са чланом 137. Закона о 

средњој школи ( « Службени гласник 

Републике Српске » број:  38/04 и 62/04) 

и чланом 60. Правилника о 

финансирању средњих школа чији је 

оснивач  Влада Републике Српске 

(«Службени гласник Републике 

Српске», број: 9/05) у Буџету општине 

Рогатица, обезбјеђују се средства за 

следеће намјене Средњој школи у 

Рогатици: 

- материјални трошкови 

наставе и стручног 

усавршавања наставника и 

стручних сарадника; 

- средства за путне трошкове, 

службена путовања и 

дневнице; 

- средства за текуће и 

инвестиционо одржавање 

објекта и одржавање 

хигијене; 

- средства за набавку 

канцеларијског и 

компјутерског материјала, 

часописа, разредних и 

матичних књига и 

сервисирање електронске 

опреме; 

- средства за комуналне услуге, 

трошкови потрошње воде, 

канализације, одвоз смећа, 

земљарине, трошкови 

поштанских и телефонских 

услуга; 

- средства за електричну 

енергију; 

- средства за одржавање 

кабинета информатике и 

сталних средстава; 

- средства за школске 

свечаности, манифестације, 

такмичења ученика, помоћ 

радницима, неизмирене 

обавезе према запосленима, 
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осигурање радника и имовине 

и банкарске провизије; 

- средства за загријавање 

просторија; 

- средства за љекарски преглед 

радника и  

- средства за путне трошкове 

запослених који путују на 

релацијама већим од 4 

километра до сједишта 

школе. 

II 

 Уколико школа на почетку 

школске године наплати од ученика 

партиципацију и прикупљена средства 

искористи за куповину свједочанстава, 

диплома, свесака за писмене радове, 

годишњи износ средстава биће умањен 

за ову суму. 

 

III 

 Елементи који ће се узимати у 

обзир приликом обрачуна средстава за 

метријалне трошкове  средњој школи су 

следећи: 

- број запослених; 

- број радника који путују на 

релацијама већим од 4 

километра од сједишта 

школе; 

- одржавање кабинета 

информатике, 

- грађевинско стање објеката – 

старост зграда и  

- бруто плата запослених. 

 

IV 

 Основ за обрачун средстава за 

покриће материјалних услуга извођења 

наставе стручног усавршавања 

запослених, текућег и инвестиционог 

одржавања, комуналних услуга и 

електричне енергије, обрачунавају се 

процентуалном износу у односу на 

бруто плату запослених. 

 

   V 

 Средства за покриће 

материјалних трошкова извођења 

наставе и стручног усавршавања 

запослених обрачунавају се у висини од  

2 % од средстава бруто плате 

запослених у установи. 

 

   VI 

 Средства за путне трошкове, 

службена путовања, дневнице и слично 

обрачунавају се у висини од   1 %  од 

средстава за бруто плате. 

 

   VII 

 Средства за текуће и 

инвестиционо одржавање објекта и 

средства за одржавање хигијене 

обрачунавају се у висини од  2 %  у 

односу на бруто плате запослених. 

 

   VIII 

 Средства за набавку 

канцеларијског материјала, часописа, 

резредних и матичних књига и 

сервисирање електронске опреме, 

обрачунавају се у висини од  1,5 % у 

односу на бруто плате запослених. 

 

   IX 

 Средства за комуналне услуге; 

трошкови потрошње воде, канализације, 

одвоз смећа, земљарине и трошкови 

телефонских и поштанских услуга 

обрачунавају се у висини од   1,5 %   од 

средстава за бруто плате запослених. 

 

   X 

 Средства за трошкове електричне 

енегрије обрачунавају се у износу од 2,5 

%  од средстава за бруто плате 

запослених. 

 

   XI 

 Средства за одржавање кабинета 

информатике и набавке сталних 

средстава у школи, обрачунавају се у 

висини од  2 %  у односу на бруто плате 

запослених. 

 

   XII 

 Средства за школске свечаности, 

манифестације, такмичење ученика, 

помоћ радницима, неизмирене обавезе 
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према запосленима, осигурање радника 

и имовине и банкарске провизије у 

износу од 2 % у односу на бруто плате 

запослених. 

 

   XIII 

 Трошкови гријања се признају  у 

висини рачуна  кога испостави Дрвна 

индустрија «Сјемећ» Рогатица. 

     

   XIV 

 Средства за љекарски преглед 

запослених, обрачунавају се на основу 

предрачуна верификоване здравствене 

установе, који ће школа доставити на 

почетку школске године, а најкасније до 

15. септембра. 

    

XV 
 Средства за путне трошкове 

запослених који путују на релацијама 

већим од 4 километра од школе, 

обрачунавају се на почетку сваке 

школске године у висини мјесечне 

карте, а на основу списка који достави 

школа. 

 

XVI 

 Износ средстава за материјалне 

трошкове који се обрачунавају по 

Правилнику о финансирању средњих 

школа чији је оснивач Влада Републике 

Српске и Критеријумима за обрачун 

средстава за материјалне трошкове, 

школа доставља надлежном 

општинском органу за послове 

образовања, као приједлог Буџета за 

наредну годину. Уколико надлежни 

општински орган за послове образовања 

процијени да износ обрачунатих 

средстава за материјалне трошкове није 

реалан, може формирати стручну 

комисију која ће провјерити обрачун 

средстава. 

 

XVII 
 Обрачунати износ средстава  за 

метeријалне трошкове средњој школи 

биће исплаћиван у виду мјесечних 

транши на бази мјесечних захтјева 

школе за дознаку средстава из Буџета, 

чији укупан износ не може бити већи од 

планираних средстава у Буџету. 

 

   XVIII 

 Уколико прилив средстава у 

буџет није такав да се материјални 

трошкови могу обрачунати са захтјевом 

школе, исплата ће се пропорционално 

умањити у зависности од буџетских 

средстава. 

 

   XIX 
 Уколико надлежни општински 

орган за послове образовања установи 

да је школа дала нетачне податке на 

основу којих је извршен обрачун 

средстава, школи ће се умањити 

средства за износ који је дат као нетачан 

податак. 

     

   XX 

 Исплата средстава за материјалне 

трошкове средњој школи обуставиће се 

уколико школа: 

 

- не достави у прописаном 

року годишњи програм рада 

школе и друге тражене 

податке, документацију и 

извјештаје који су од значаја 

за праћење рада школе и 

информисање Скупштине  о 

стању у области образовања; 

- не достави на вријеме 

податке за обрачун средстава 

које од њих захтјева 

надлежни општински орган 

за послове образовања; 

- не троши средства у складу 

са Правилником о 

финансирању средњих школа 

чији је оснивач Влада 

Републике Српске и 

Критеријумима за обрачун 

средстава за материјалне 

трошкове средњој школи. 
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XXI 

 Критеријуми за обрачун 

средстава за метријалне трошкове 

средњој школи ступају на снагу даном 

доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику општине Рогатица». 
Број: 01-022-22/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,29.06.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
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