
              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___1   

 

  Број 8____               

 

2 

 

 

 

 
 

ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

 
Година II - Број 8 

 
Понедељак, 11.09.2006.године 

 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 
На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', број 101/04, 

42/05 и 118/05 )  и члана 29. Статута 

општине Рогатица ('' Службени гласник 

општине Рогатица'', број: 1/05), 

Скупштина општине Рогатица на  XXI 

редовној сједници одржаној   31.08. 

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

 

ОДЛУКУ О КУЋНОМ РЕДУ 

У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-       

-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 

 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

            Овом  одлуком се регулише 

кућни ред у стамбеним  и стамбено 

пословним зградама (у даљем тексту : 

зградама), на територији општине 

Рогатица. 

 Под кућним редом у смислу 

претходног става, подразумијевају се 

правила понашања  етажних власника 

станова, пословних просторија и 

гаража, закупаца станова, као и лица 

која користе станове по другом основу, 

а све у циљу обезбјеђења  реда и 

несметаног кориштења станова и 

других посебних дијелова  зграде, 

заједничких дијелова зграде, 

заједничких уређаја и инсталација  у 

згради, као и  рјешавања и уређења 

других питања  од интереса за  зграду  и 

наведена лица. 

 

Члан  2.  
 O спровођењу кућног реда  

старају се станари. 

Станаром у смислу  ове одлуке  

сматарају се власници стана, закупци  

стана и подстанари, лица која користе 

станове по другом основу,  као и 

чланови породичног домаћинства 

наведених лица. 

Уколико се у стамбеној згради 

налазе пословне просторије и  гараже, 

одредбе ове одлуке, односе се   и на 

власнике, односно  закупце пословних 

просторија,  као и на лица која су 

запослена  у тим просторијама., односно 

власнике, закупце и  кориснике гаража  

те  лица која повремено долазе у зграду 

( у даљем тексту : друга  лица ). 
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II – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Кориштење станова, пословних 

и гаражних простора у зградама  

 

Члан 3. 

Кућни  ред спроводе  станари, 

односно  Заједница  етажних власника  

коју заступа лице овлаштено за 

заступање или привремени заступник 

етажних власника. 

Обавезе по овој одлуци станари  

извршавају закључењем заједничког  

уговора о  редовном одржавању или 

закључењем  уговора  о дјелу , са 

предузећем  или физичким лицем  за 

обављање појединих послова. 

Уговор  из претходног става  

закључује се у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Свака реконструкција , доградња, 

надзиђивање, промјена намјене 

грађевине и други радови, осим радова 

текућег одржавања, изводиће се у 

складу са важећим законским 

прописима, те на основу  одобрења 

издатих од стране надлежних 

општинских служби.  

 

Члан 5. 

Заједница етажних власника,  

односно њени органи, дужна  је узети у 

разматрање  усмене и  писмене пријаве 

етажних власника  које  се односе на 

поједине проблеме и питања   који се 

јављају у згради, а  тичу се заједничких  

и посебних дијелова  зграде, те на  исте 

дати одговор подносиоцу пријаве 

најкасније 30 дана  од  дана подношења 

пријаве. 

Заједница етажних власника је  

дужна након подношења пријава   из 

претходног става  предузети све  

потребне радње у  циљу њиховог  

рјешавања. 

 

 

 

Члан 6. 

 Етажни власници  и друга лица  

дужни су  користити  посебне дијелове 

зграде и припадајуће просторије  са 

пажњом доброг домаћина, односно 

привредника, а посебно: 

1.редовно одржавати  и правилно 

употребљавати  уређаје и инсталације 

које служе редовној употреби стана,  

пословног и гаражног простора и хитно 

извршити поправке  уколико квар 

угрожава  друге дијелове зграде  или 

зграду у цјелини;  

2.намјенски користити 

подрумске и друге помоћне просторије ; 

3.одржавати уредним и чистим 

улазна врата у станове, пословне 

просторе, гараже,  балконе, лође и 

кровне површине ; 

4.обезбиједити исправност   

улазних врата свих станова , са уредно 

истакнутим плочицама са  презименом 

станара или називом правног лица  које 

врши  одређену дјелатност; 

5.омогућити безбједно и 

функционално отварање и затварање 

свих фасадних отвора;  

6.редовно одржавати све фасадне 

елементе  и обезбиједити очување 

пројектованог изгледа  фасаде; 

7. омогућити несметано кретање 

лица коме су повјерени послови  

одржавања стамбене зграде  као и 

извођачима радова код потребних 

оправки ; 

8.омогућити несметан улазак у 

стамбене и друге просторије комуналној 

полицији  или другом службеном лицу 

ради вршења увида , односно надзора 

над одржавањем зграда; 

9.обезбиједити потпуни мир и 

тишину у згради  у вријеме дневног и 

ноћног одмора и то у  периодима од 22  

до 06 часова  (зими ) и од 23 до 05 

часова ( љети ),   као и  вријеме од 15 до 

18  часова сваког дана ;  

10.путем огласне табле обавезно  

најављивати  свако одржавање посебних  

догађаја и активности које 

подразумијевају  нарушавање кућног 
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мира   ( прославе, гласна музика,  и 

друго), као и вршење  оправки које 

проузрокују буку, најкасније  24 часа 

прије њиховог  почетка ;  

11.бринути се о редовној 

хигијени кућних љубимаца и  

спријечити ометање станара у мирном 

кориштeњу зграде, а животиње држати 

тако да не угрожавају  безбједност 

станара.  

12.обезбиједити да течност из  

уређаја  за климатизацију  не оштећује 

заједничке  и посебне дијелове зграде; 

13.правовремено уклањати снијег  

и лед са балкона, лођа,  тераса и 

кровова;  

14.уредно одржавати натписе  на 

пословним просторијама, исправно 

написане и без увредљивих садржаја ; 

15.цвијеће на балконима држати  

у посудама  из којих се не изљева вода,  

а исто залијевати  тако да не кваси 

фасаду зграде  и не угрожава 

пролазнике; 

16.обезбиједити да излози уз 

јавне површине увијек буду  уредни , 

чисти, редовно одржавани и 

одговарајуће опремљени; 

17.обезбиједити да након протека  

рока за истицање рекламе  иста буде  

уклоњена  на начин да се изглед зграде 

доведе у стање  прије постављања исте; 

            18.сушење рубља на балконима и 

лођама, без исцјеђивања воде вршити 

тако да исто  не прелази ивицу  

парапетних зидова   или балконских 

ограда. 

 

Члан 7. 

 Станарима и другим лицима  

забрањено  је: 

 1.пролијевање и исцјеђивање  

воде  или бацање  било каквих   

предмета  са прозора, балкона, тераса, 

лођа и кровова ; 

 2.испрашивање   постељине, 

одјеће  и других предмета  на 

балконима, лођама  као и у  стубишту ; 

 3.вјешање предмета преко 

прозорских и балконских парапета и 

ограда ; 

4.остављање на балконима, 

лођама  и терасама   огревног 

материјала и других предмета  који 

могу   утицати на безбједност  станара, 

и пролазника ; 

5.цијепање  огревног дрвета на 

балконима,  лођама и терасама ;  

 6.остављање сувишних предмета,   

отпадног материјала, амбалаже и огрева 

у заједничким просторијама  ; 

 7.држање у  просторијама лако 

запаљивих  материјала као што су 

екслозивна средства, нафта и нафтни 

деривати, плинске боце без атеста и сл.; 

  8. остављање укључених уређаја 

и инсталације  које користе редовној 

употреби стана, без присуства станара;   

 9.у стану, пословној просторији  

или гаражи  произвођење буке, 

испуштање  паре, дима и произвођење 

веће концентрације  гасова, што омета 

мирно кориштење стамбеног, пословног 

или гаражног простора; 

10.постављање појединачних 

антена на прозорима  и другим 

фасадним отворима  у зградама у којима 

постоји заједничка кровна антена ; 

 11.употребљавање  аудио и видео 

апарата  за производњу  и репродукцију 

звука и слике изван пословних простора 

и станова; 

 12.истицање натписа у излозима 

пословних просторија  који нису у вези  

са дјелатношћу тог привредног субјекта; 

 13.исписивање графита на 

фасади ; 

 14.постављање  натписа и 

реклама на фасадама без одобрења 

надлежног органа; 

 

Заједничке просторије  и заједнички 

дијелови зграде 

 

Члан 8. 

 Заједничким дијеловима зграде, у 

смислу ове одлуке, сматрају се  

дијелови и уређаји  који служе згради 
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као цјелини   или посебним дјеловима 

зграде,  а нарочито:  

темељи, главни зидови, кров, 

степениште, димњаци, фасаде, подрум, 

таван, ходници, свјетларници, праонице 

и сушионице, просторије за смеће, 

просторије за одржавање састанака  

станара, електрична, громобранска, 

канализациона, водоводна   и 

телефонска  и тв- мрежа, топловодне 

инсталације и телевизијске антене , 

септичке јаме и њима припадајуће 

инсталације, те  шахтови који служе 

употреби зграде. 

 

Члан  9. 

  Заједничке просторије  у згради 

( степениште, ходници, подрум, таван, 

перионица,  и др.),  служе за употребу 

свим станарима и користе се у складу са  

њиховом намјеном. 

 Станари су дужни осигурати 

редовно одржавање  и чишћење 

заједничких дијелова зграде. 

 

Члан 10. 

  Заједница етажних власника, као 

правно лице  у смислу одредби Закона о 

одржавању стамбених зграда, дужна је 

да: 

1.обезбиједи  на видљивом 

мјесту  затворену остакљену огласну 

таблу  за потребе свих  етажних 

власника и других лица ; 

2.истакне на огласној табли 

Oдлуку о кућном реду и списак етажних 

власника, закупаца и корисника 

посебних  дијелова зграде; 

3.одржава фасаду зграде у 

уредном стању; 

4.одржава заједничке  просторије 

у згради у уредном и исправном стању, 

5.одражава заједничке дијелове 

зграде, уређаје, опрему  и инсталације у   

исправном стању; 

6.обезбиједи освјетљење у 

заједничким просторијама,  

7.обезбиједи чишћење димњака, 

те могућност  слободног  приступа 

димњачким  вратима на тавану и 

подруму ; 

8.обезбиједи слободно мјесто за 

постављане потребног броја посуда  за 

одлагање смећа ;  

9.oбезбиједи са одговарајућим 

поклопцима све отворе  на шахтовима 

који се налазе  у власништву зграде; 

          10.обезбиједи да се  степениште у 

стубишту редовно чисти и пере, осим 

када је температура ваздуха испод  0 º 

C; 

          11.осигура исправно 

функционисање вентилационе 

инсталације;  

          12.обезбиједи да свe  инсталацијe 

и остали уређаји у згради буду увијек 

доступни, а посебно ПП- апарати и 

хидрантска мрежа. 

 

    Члан 11. 

Обавезе станара у кориштењу 

заједничких дијелова зграде  су 

сљедеће: 

1. закључавати улазна врата зими 

од 22 до 06 часова, и љети од 23 до 05 

часова , а  уколико зграда има спољне 

сигурносне уређаје  за позивање  ( 

станова), улазна врата могу бити 

закључана 24 часа; 

2.обезбиједити да поштански 

сандучићи  буду функционални и чисти 

са јасно истакнутим презименом 

станара ; 

3. обезбиједити да улазна врата 

заједничких просторија, подрума , 

склоништа, тавана, проходних и 

непроходних кровова  буду закључана; 

4. обезбиједити да тавански и 

прозори на заједничким ходницима, 

стубиштима  и подрумским пролазима  

омогућавају редовну вентилацију  и 

буду затворени у случају временских 

непогода ; 

5.омогућити улазак у заједничке 

просторије  екипама за дезинфекцију, 

дезинсекцију  и дератизацију, 

комуналној полицији и другим 

службеним лицима ; 
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6.обезбиједити да у   заједничким 

предворјима, стубиштима, подестима, и 

ходницима смију бити само отирачи и 

жардињере са цвијећем које омогућавају 

несметано  кориштење тих простора и 

непрекинуту ходну линију; 

7.обезбиједити услове да се 

поред улазних врата у  зграде монтирају  

уградбени интерфони  и звона са јасно 

истакнутим натписима са презименом 

станара или називом фирми; 

8. држати у исправном стању све 

остале  заједничке дијелове  зграде у 

којима се налазе уређаји, инсталације и 

опрема. 

Земљиште за редовну употребу 

зграде   

 

Члан 12. 

Земљиште за редовну употребу 

зграде је простор  који може бити  јавна 

површина или грађевинска парцела  

планом одређена као двориште зграде. 

Простор око зграде који 

представља јавну површину користи се 

и одржава у складу са својом намјеном. 

   

Члан 13. 

Дворишта, пролази и стазе, 

цвјетњаци и засади који припадају 

згради морају се редовно чистити и 

уредно одржавати. 

Двориште служи за дјечију игру, 

припрему огрева, за паркирање 

моторних возила  на за то  одређеном 

простору, те за другу редовну  и 

одобрену намјену. 

Одлуку о посебној  намјени 

кориштења дворишта зграде  доноси 

заједница етажних власника, водећи 

рачуна да  се таквим кориштењем 

дворишта не нарушава естетика зграде и 

дворишта, те уз сагласност надлежних 

општинских служби. 

 

Члан 14. 

У дворишту зграде  забрањено је  

прање аутомобила и тепиха, осим  ако   

у дворишту постоји уређен отвор за 

одвод отпадних вода. 

  У дворишту зграде забрањено је 

одлагање огрева, грађевинског 

материјала и  отпада.  

 

Члан 15. 

  Заједница етажних власника  

дужна је обезбиједити : 

1.уредно и редовно одржавање 

дворишта зграде и припадајућих ограда 

које не смију бити од бодљикаве жице, 

арматурних мрежа,  шиљака и сл.;  

2.проходан и освијетљен прилаз 

згради , те чишћене снијега у зимском 

периоду ;  

3.да вањски дијелови фасаде, 

балкони, лође и терасе  буду уредни и 

чисти, а оштећења поправљена; 

4.да заставе, пригодни натписи  и 

украси који се постављају повремено  на 

згради  буду уредни и чисти,   те да се 

уклоне  у року од 24 сата након 

престанка повода ради којег су 

постављени; 

5.да излози на фасадама згада 

увијек буду уредни, чисти и редовно 

одржавани   и уређивани, технички и 

естетски обликовани, одговарајуће 

освијетљени ; 

6.да се испред пословних 

простора  зграда не излажу продајни 

артикли и амбалажа, посебно на јавним 

површинама. 

 

III – НАДЗОР 

 

Члан 16. 

Надзор над спровођењем ове 

одлуке  врши комунална полиција   и 

инспекције у оквиру својих 

надлежности. 

Надзор над спровођењем мјера 

које се тичу  одржавања јавног реда и 

мира врше органи унутрашњих послова. 

 

IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 17. 

 Новчаном казном од 300 КМ  

казниће се за прекршај  станар који 

одбије потписати  заједнички уговор  из 
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члана 3. одлуке, или не потпише уговор 

у прописаном року. 

 

Члан 18. 

  За неизвршење обавеза из члана  

6.  одлуке , тачке 1.,2.,3.,4., 5. и 6.,  

прекршиоци ће се казнити новчаном 

казном у износу од 50 КМ. 

 За неизвршење обавеза  из члана  

6. одлуке, тачке 7.,8.,9.,10.  и 11.,  

прекршиоци ће се казнити новчаном 

казном у износу од 100 КМ. 

 За неизвршење обавеза из члана 

6. одлуке, тачке 12.,13.,14.,15.,16.,17. и 

18. прекршиоци ће се казнити новчаном 

казном у износу од 150  КМ. 

 

Члан  19. 

 За  прекршаје из члана 7. одлуке, 

тачке 1.,2.,13. и 14. прекршиоци ће се 

казнити  новчаним казнама   у износу од  

100 до 300 КМ. 

 За прекршаје из члана 7. одлуке, 

тачке 3.,4.,5. и 6. прекршиоци ће се 

казнити  новчаним казнама  у износу  од 

100 до 200 КМ. 

За  прекршаје из члана 7. одлуке, 

тачке 7.,8. и 9. прекршиоци ће се 

казнити новчаном  казном у износу од 

200 до 500 КМ. 

За  прекршаје из члана 7. одлуке, 

тачке 10.,11. и 12.прекршиоци ће се 

казнити новчаном казном  у износу од 

100 до 200 КМ. 

 

Члан 20. 

За  неизвршење обавеза из члана 

10. одлуке, тачке 1.и 2. Заједница 

етажних власника  ће се казнити 

новчаном  казном у износу од 150 КМ, а 

одговорно лице у Заједници, новчаном 

казном у износу  од 50 KM. 

За  неизвршење обавеза из члана 

10. одлуке тачке 3.,4.,5.,6.,7.,10.,11.и 12 

Заједница етажних власника  ће се 

казнити новчаном  казном у износу од 

300 КМ, , а одговорно лице у Заједници, 

новчаном казном у износу  од 100 KM. 

За  неизвршење обавеза из члана 

10. одлуке, тачке 8. i 9. Заједница 

етажних власника  ће се казнити 

новчаном  казном у износу од 200 КМ, а 

одговорно лице у Заједници, новчаном 

казном у износу  од 80 KM. 

 

Члан 21. 

За неизвршење обавеза из члана 

11. одлуке, тачке 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. и 9, 

прекршиоци ће се казнити новчаном 

казном  у износу од 50 КМ. 

 

Члан 22. 

За  прекршаје из члана 14.  

одлуке, прекршиоци ће се казнити 

новчаном казном  у износу од  150  КМ. 

 

Члан 23. 

 За неиспуњење обавеза  из члана 

15. одлуке, тачка 1, Заједница етажних 

власника  ће се казнити  новчаном 

казном   у износу  од 100 до 200 КМ. 

 За неиспуњење обавеза  из члана 

15.тачке 2.,3.и 4. Заједница етажних  

власника ће се казнити новчаном 

казном  у износу од 300 КМ, а 

одговорно лице у Заједници, новчаном 

казном  у износу од 100 КМ. 

За неиспуњење обавеза  из члана 

15.тачка 5. и 6. Заједница етажних  

власника ће се казнити новчаном 

казном  у износу  од 200 до 300 КМ. 

 

V-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 Скупштина  етажних власника, 

односно Управни одбор зграде је  дужан 

истаћи  ову Одлуку на видно мјесто  у 

згради,  те упознати станаре и друга 

лица са одредбама исте. 

 

Члан 25 

Одлука ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања  у '' 

Службеном гласнику општине 

Рогатица''. 
Број: 01/2-013-12/06                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица, 31.08.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
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На основу члана 30. алинеја 19. 

Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске” 

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

алинеја 19. Статута  општине Рогатица 

(“Службени гласник општине Рогатица” 

број: 1/05), а у вези са Уговором – 

Меморандумом о разумјевању 

потписаног између општине Рогатица и 

Одјела за демократизацију Мисије 

ОЕБС-а у Босни и Херцеговини, 

Скупштина општине Рогатица  на XXI 

редовној сједници  одржаној дана  

31.08.2006. године   донијела је 

 

О Д Л У К У  

О ОСНИВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА  

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

 МОДУЛА БРОЈ 1 -  ПРОЈЕКТА 

УГОВОР 

 

Члан 1. 

 Оснива се Комисија за 

имплементацију  Модула број 1.- 

Примјена Закона о слободи приступа 

информацијама (у даљем тексту: 

Комисија) у оквиру  Пројекта Уговор- 

Меморандума о разумјевању, 

потписаног између општине Рогатица и 

Одјела за демократизацију Мисије 

ОЕБС-а у Босни и Херцеговини, као 

повремено радно тијело Скупштине 

општине Рогатица. 

 

Члан 2. 

 У Комисију се именују: 

             1.Драгица Цвијетић, 

предсједник, представник  општинске 

административне службе, 

  2.Валентина Лакић, члан, 

представник  општинске 

административне службе, 

  3.Ковиљка Мотика, члан, 

представник  општинске 

административне службе, 

             4.Зоран Јанковић, члан,  

представник медија и 

  5.Љубиша Перовић, члан, 

представник младих. 

Члан 3. 

 Задатак Комисије је да асистира 

општини Рогатица при организовању 

кампање о подизању свијести грађана, 

прикупља и анализира резултате 

истраживања и јавних дебата о 

примјени Закона о слободи приступа 

информацијама. 

 

Члан 4. 

 Мандат Комисије  траје до 

коначне имплементације Пројекта 

Уговор. 

 Члановима Комисије припада 

накнада за рад у Комисији по одржаној 

сједници у висини од 50,00 КМ. 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-12/06                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица,31.08.2006.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  извршењу 

Буџета за период 01.01.-30.06.2006. 

године , Скупштина општине Рогатица 

на XXI редовној сједници одржаној 

31.08.2006. године, донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Прихвата се Извјештај  о   

извршењу Буџета за период 01.01.-

30.06.2006. године у достављеном  

тексту. 

 2.Задужује се начелник 

Одјељења за финансије да до сљедеће 

сједнице Скупштине општине припреми 

информацију о висини дозначених 

средстава из буџета општине 

предвиђених за рад политичких 

странака са 31.08.2006. годином. 
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 3. Извјештај   из претходне тачке 

чини саставни дио овог закључка. 

 4. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-12/06                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица,31.08.2006.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 

имплементацији Општинског акционог 

плана у оквиру Пројекта Уговор, 

Скупштина општине  Рогатица на XXI 

редовној сједници одржаној 31.08.2006. 

године, донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1. Прихвата се  Корекција и 

продужење Општинског акционог плана  

у оквиру Пројекта Уговор, у 

достављеном  тексту и чини саставни 

дио овог закључка. 

 2. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-12/06                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица,31.08.2006.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 Пословника о раду Етичког 

одбора Скупштине општине Рогатица, 

Скупштина општине  Рогатица на XXI 

редовној сједници одржаној 31.08.2006. 

године, донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.Даје се сагласност на 

Пословник о раду Етичког одбора 

Скупштине општине Рогатица. 

 2.Задужује се Етички одбор 

Скупштине општине Рогатица да до 

31.12.2006. године проведе двије мини-

анкете међу одборницима и грађанима о 

задовољству Етичким кодексом 

изабраних званичника општине 

Рогатица, те да о резултатима 

проведених анкета упозна Скупштину 

општине. 

 3.Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана  објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-12/06                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица,31.08.2006.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 

посљедицама елементарне непогоде у 

насељима на подручју мјесне заједнице 

Стјенице и о предузетим активностима 

на рјешавању овог проблема, 

Скупштина општине  Рогатица на XXI 

редовној сједници одржаној 31.08.2006. 

године, донијела је сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1. Прихвата се  Информација о 

посљедицама елементарне непогоде у 

насељима на подручју мјесне заједнице 

Стјенице и о предузетим активностима 

на рјешавању овог проблема, 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:01/2-013-12/06                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица,31.08.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
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На основу члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске број: 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 29.Статута 

општине Рогатица (“Службени гласник 

општине Рогатица” број:1/05) у складу 

са Смјерницама за утврђивање 

престанка мандата изабраних чланова 

органа власти (“Службени гласник 

Босне и Херцеговине” број: 11/03), 

Скупштина општине Рогатица на  XXI 

редовној сједници одржаној дана 

31.08.2006. године, д о н и ј е л а    ј е  

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника 

у Скупштини општине Рогатица 

                                     
Члан 1. 

 Господину Миломиру Хршуму, 

из Рогатице, престаје мандат одборника 

у Скупштини општине Рогатица, на 

лични захтјев, а због неспојивости 

функција. 

Члан 2. 

  Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-12/06                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица,31.08.2006.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 XXI 

редовној сједници одржаној  дана 

31.08.2006. године,  д о н и ј е л а   ј е   

   

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Управног 

одбора ОДКП “Комрад” Рогатица 

 

Члан 1. 
 Разрјешавају се дужности 

чланови Управног одбора ОДКП 

“Комрад”Рогатица, због усклађивања 

организације предузећа са Законом о 

јавним предузећима и то: 

1.Окиљевић Љубо 

2.Лелек Милован 

3.Малешевић Мићо 

4.Фргања Срђан и 

5.Новаковић Зора 

 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном 

доношења а накнадно ће се објавити у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-013-12/06                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица,31.08.2006.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                              Кемо Чамџија, с.р. 

____________________________________________________ 
 

                        
ПОСЕБНИ ПРОПИСИ       

 

                                                       

На основу тачке 29. Етичког 

кодекса изабраних званичника општине 

Рогатица (“Службени гласник  општине 

Рогатица” број: 3/06), Етички одбор  на 

III сједници одржаној  07.07.2006. 

године, донио је  

 

     П  О  С  Л  О  В  Н  И  К 

О РАДУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

РОГАТИЦА 

 

 I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Пословником се уређују 

питања рада и организације Етичког 

одбора Скупштине општине Рогатица    

(у даљем тексту:Одбора) и друга питања 

од значаја за остваривање његових 

задатака и одговорности у складу са 

Статутом општине Рогатица, 

Пословником Скупштине општине 

Рогатица ( у даљем тексту: Пословник) 

и Етичким кодексом изабраних 

званичника општине Рогатица ( у даљем 

тексту: Кодекс) и то: 

      - Надлежност Одбора, 

      - Уређење Одбора. 

      - Поступак пред Одбором, 
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      -Информисање Скупштине општине 

и јавности, 

      -Евидентирање и брисање мјера и 

      -Завршне одредбе 

 

II – НАДЛЕЖНОСТ ОДБОРА 

 

Члан 2. 

 Одбор је надлежан да: 

 -прати и анализира примјену  

Етичког кодекса, 

 -прати рад изабраних 

званичника Скупштине општине 

Рогатица и указује на појаве кршења 

Кодекса, 

-разматра пријаве за кршење 

Кодекса поднесене од стране 

одборника, грађана, удружења и других 

организација, 

            -води поступак провјере на 

основу пријава о евентуалном кршењу 

Кодекса, 

           -предлаже Скупштини општине 

санкције против изабраних званичника 

ако утврди да је извршена повреда 

Кодекса, 

            -подноси тромјесечне извјештаје 

о раду Одбора, 

           -обавјештава јавност о свом раду 

и закључцима након  проведене 

провјере, 

           -дјелује савјетодавно у 

случајевима када је изабраним 

званичницима потребно појашњење за 

њихово поступање и дјеловање,  како би 

избјегли кршење Кодекса, 

           -обавља и друге послове у оквиру 

права и дужности Одбора. 

 

 III – УРЕЂЕЊЕ ОДБОРА 

 

Члан 3. 

 Одбор је стално радно тијело 

Скупштине општине Рогатица.  

 Чланове Одбора именује 

Скупштина општине на својој сједници 

уз претходне консултације са клубовима 

одборника. 

 

 

Члан 4. 

 Одбор има 5 (пет) чланова од 

којих 2 члана из реда одборника  и 3 

члана из реда научних и стручних 

радника из области која је у 

надлежности Одбора. 

 

Члан  5. 

 Члана  Одбора може разријешити 

Скупштина општине  и прије истека 

мандата: 

            -    ако поднесе оставку, 

  -    због дуге и тешке болести која 

га онемогућава да обавља ту дужност, 

            - ако не извршава и 

неблаговремено извршава дужности 

члана Одбора. 

 Поступак  за разрјешење  члана 

Одбора може се покренути на 

приједлог: 

– члана Одбора, 

– предсједника Одбора, 

– 1/3 одборника, 

– 100 потписа грађана и 

– предсједника Скупштине 

општине 

 Приједлог мора бити упућен у 

писаном облику уз навођење разлога 

због којих се предлаже разрјешење 

чланова Одбора. 

 Замјена члана Одбора врши се у 

складу са чланом 3. и 4. овог 

Пословника. 

 

Члан 6. 

 Предсједник Одбора има право и 

дужност да: 

1.Сазива сједницу Одбора, 

2.Учествује у припремама и 

води сједнице, 

                  3.Осигурава поштивање 

одредаба овог Пословника, Кодекса и 

других аката Скупштине општине, 

                  4.Осигурава реализовање 

права и дужности чланова Одбора, 

                  5.Одлучује о изузећу чланова 

Одбора по захтјеву члана Одбора или 

другог лица, 

                  6.Сарађује са Предсједником 

Скупштине општине, секретаром, 



              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РОГАТИЦА           Страна___11   

 

  Број 8____               

 

2 

 

представницима извршне власти и 

запосленим у општинској 

административној служби,  

7.Потписује акта Одбора, 

                  8.Извјештава Скупштину 

општине и јавност о раду Одбора у 

сарадњи са  другим члановима Одбора и 

                  9.Обавља и друге послове у 

оквиру права и дужности Одбора. 

 

Члан 7. 

 Одбор ради у сједницама које су 

затворене за јавност до  доношења 

коначног закључка о одређеном питању.  

 Сједнице Обора одржавају се по 

потреби, а најмање четири пута у шест 

мјесеци. 

 Чланови Одбора не могу 

говорити о току процеса провјере у 

јавности или другим одборницима до 

коначног  завршетка провјерe и 

доношења закључка Одбора о 

одређеном питању. 

 

Члан  8. 

 Сједницу Одбора сазива његов  

предсједник, а у случају спријечености 

предсједника, сједницу може сазвати 

замјеник предсједника. 

 Предсједник Одбора дужан је 

сазвати сједницу Одбора и на захтјев 

Предсједника Скупштине општине и 1/3 

чланова Одбора. 

 

Члан 9. 

 Одбор може засједати ако 

сједници присуствује већина чланова 

Одбора. 

Члан 10. 

 Одбор доноси одлуке 

једногласно осим у случајевима када се 

неки од чланова мора изузети у складу 

са чланом 11. овог Пословника. 

 

Члан 11. 

 Члан Одбора изузеће се ако је: 

           1.у предмету у коме се води 

поступак странка или се може појавити 

као свједок; 

           2.са странком сродник по крви у 

правој линији, а у побочној до четвртог 

степена закључно, брачни друг или 

сродник по тазбини до другог степена 

закључно, па и онда кад је брак престао. 

 

Члан 12. 

 Члан Одбора, чим сазна да 

постоји неки од разлога за изузеће из 

члана 11. овог Пословника, дужан је да 

прекине сваки даљи рад на предмету и о 

томе обавијести Одбор. 

 Члан Одбора, ако сматра да 

постоје друге околности  које 

оправдавају његово/њено изузеће које 

доводи у сумњу његову/њену 

непристрасност, може затражити 

изузеће од Одбора. 

 У свом захтјеву мора навести 

околности због којих сматра да постоји 

неки од разлога за изузеће. 

 

Члан 13. 

 Странка може захтијевати 

изузеће члана Одбора кад постоје 

разлози наведени у члану 11. овог 

Пословника, као и кад постоје друге 

околности које доводе у сумњу 

његову/њену непристрасност. У свом 

захтјеву странка мора навести 

околности због којих сматра да постоји 

неки од разлога за изузеће. 

 

Члан 14. 
 О изузећу се одлучује закључком 

Одбора.                                                 

Члан 15. 
 О расправи и другим важним 

радњама пред Одбором, као и о 

важнијим усменим изјавама странака и 

лица у поступку, саставља се записник о 

наводима садржаним у пријави. 

 О мање важним радњама и 

изјавама странака и трећих лица које 

битно не утичу на рјешавање ствари, о 

управљању поступком, саопштењима, 

запажањима, упутствима и налозима, 

као и о околностима унутрашњег рада 

Одбора неће се, у правилу, састављати 

записник. 
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 У записник се уноси: број, датум, 

мјесто одржавања сједнице Одбора, 

предмет, имена присутних чланова 

Одбора, странака и других лица. 

 Записник треба да садржи тачно 

и кратко ток и садржај радње извршене 

на састанку, датих изјава, а радње и 

изјаве ограничавају се на оно што се 

тиче саме ствари која је предмет 

састанка, односно поступка. 

 У записник се наводе све 

исправе, документа која су 

употријебљена и прилажу се уз 

записник. 

 Записник мора бити вођен 

уредно и у њему се не смије ништа 

брисати нити додавати по његовом  

закључењу. 

 Записник ће бити прочитан уз 

могућност стављања примједаба, након 

чега ће бити потписан од стране лица 

чије изјаве садрже,  као и од стране 

Предсједника и записничара. 

 У случајевима када неко лице 

одбије да потпише записник или се 

удаљи прије закључења састанка и 

потписивања изјаве, то ће се уписати у 

записник и навешће се разлози због 

ускраћења потписа. 

 

IV – ПОСТУПАК ПРЕД ОДБОРОМ 

 

Члан 16. 

 Поступак пред Одбором покреће 

се: 

1.пријавом грађанина, 

2.пријавом одборника и 

3.пријавом организације. 

 

Члан 17. 

 Пријава се подноси у писаној 

форми и мора да садржи: 

 -име, презиме, адресу 

пребивалишта, број телефона 

подносиоца, тј. назив и сједиште 

удружења или предузећа, 

 -опис прекршаја и чињеница које 

представљају наводну повреду Кодекса, 

– својеручни потпис 

подносиоца пријаве, 

 -евентуално имена лица која 

могу потврдити наводе из пријаве и  

 -евентуално исправе којим се 

потврђују наводи. 

 Пријава не може бити анонимна, 

а доставља се у затвореној коверти са 

назнаком Општина Рогатица, 

Скупштина општине, за  “Етички 

одбор”. 

 Идентитет подносиоца пријаве 

остаје познат само члановима Одбора до 

окончања процеса провјере, а о 

откривању идентитета истог одлучује 

Одбор након проведеног поступка. 

     

Члан 18. 

 Ако је пријава неразумљива, 

непотпуна или садржи неки формални 

недостатак који спречава поступање по 

пријави, Одбор ће затражити да се такви 

недостаци отклоне и одредиће рок 

подносиоцу у коме је дужан да то 

учини. 

 Ово саопштење Одбор може 

учинити телефоном или писмено ако се 

подносилац пријаве затекне код Одбора 

кад је утврдио недостатак, а на 

посљедицу неодазивања ће се том 

приликом исти нарочито упозорити. 

 Ако подносилац пријаве отклони 

недостатке у одређеном року сматраће 

се да је пријава била уредна од почетка, 

а ако не отклони исте у датом року, 

Одбор ће такав захтјев одбацити 

закључком као непотпун или неуредан.  

 Пријава за свако лице које 

наводно крши Кодекс  подноси се 

одвојено. 

 Ако  Одбор прими пријаву која 

се односи на кршење закона,  дужан је  

да обавијести  подносиоца пријаве  и 

истог упути на надлежне институције, а 

разматраће пријаву у оквиру наводне 

повреде Кодекса. 

                                                                                                                                                                                      

Члан 19. 

 Предсједник Одбора позива 

лица, писменим позивом путем 

надлежних служби, чије је присуство 
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потребно за рад Одбора или за поступак 

пред њим. 

 У писменом позиву назначиће се 

орган који позива (Одбор), име и 

презиме лица које се позива, мјесто, дан 

и сат доласка позваног, предмет због 

кога се позива и у ком својству, а затим 

која доказна средства позвано лице 

треба да донесе. 

 Позвано лице је дужно да се 

одазове позиву, а уколико је оправдано  

спријечено, дужно је обавјестити Одбор 

о разлозима спријечености. 

 Позвано лице ће бити 

обавијештено о посљедицама 

неодазивања на позив. 

 

Члан 20. 

 Прије доношења одлуке Одбор 

ће утврдити све чињенице и околности 

које су значајне за рјешавање по 

пријави и заинтересованим странкама 

омогућити  да остваре и заштите своја 

права.   

 Одбор води поступак и изводи 

све доказе ако нађе да је то потребно за 

рјешавање у процесу провјере 

пријаве.Одбор ће по службеној 

дужности прибавити податке о 

чињеницама и документима који нису у 

посједу општинске управе. 

 Чињенично стање на ком  

заснива своју пријаву странка је дужна 

изнијети тачно, истинито, одређено, 

писмено или усмено у складу са 

мишљењем Одбора. 

 

Члан 21. 

 Најкасније 8 дана  по  пријему 

важеће пријаве , Одбор обавјештава 

наводног прекршиоца Кодекса и 

објашњава му ситуацију. 

 Одбор ће наводном прекршиоцу  

дати рок од 8 дана за достављање 

одговора у писаној форми, те свих 

релевантних информација, докумената 

или других доказа за своју одбрану пред 

Одбором. Исти ће бити позван да 

одговори на питања чланова Одбора. 

 Одбор ће позвати на основу 

утврђене потребе у истрази и свједоке 

на разговор и давање изјаве. 

 Чињенице на основу којих Одбор 

доноси одлуке су докази као што су 

исправе, односно овјерена копија 

исправа, документа, акти, изјаве 

свједока, увиђаји и друго. 

 

Члан  22. 

 Одбор ће окончати поступак 

провјере пријаве у року од 30 дана од 

дана пријема важеће пријаве.                                 

 

Члан 23. 

 Одбор просљеђује информацију 

са Закључком Скупштини општине и 

особи на коју се пријава односи у року 

од 8 дана по окончању поступка. 

 На основу чињеница утврђених у 

поступку Одбор ће у информацију 

укључити и изречену санкцију ако је 

Закључак да је прекршен Кодекс. 

 

Члан 24. 

 За повреде Кодекса изабраном 

званичнику се могу изрећи сљедеће 

санкције: 

1.укор 

2.јавни укор 

 Санкција укора се извршава тако 

што  одлуку  о изреченој санкцији  

предсједник Скупштине општине  

саопштава изабраном званичнику,  коме  

је и од стране Етичког одбора 

достављена одлука. 

  Санкција јавног укора се 

извршава саопштавањем извјештаја и 

одлуке о изрицању санкције на сједници 

Скупштине општине Рогатица и 

објављивањем у “Службеном гласнику 

општине Рогатица”. 

 За уредно објављивање санкције 

јавног укора одговоран је секретар 

Скупштине општине Рогатица. 

 

V-ИНФОРМИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ И ЈАВНОСТИ 
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Члан 25. 

 Скупштина општине на првом 

наредном засједању након подношења 

информације и закључака од стране 

Одбора у случају кршења Кодекса , 

прима такву информацију к знању. 

 Одбор о свом раду који није 

обухваћен у ставу 1. доставља Извјештај 

Скупштини општине најмање једном у 3 

мјесеца. 

 Одбор такође обавјештава 

јавност о свом раду након доношења 

Закључка у исто вријеме када доставља 

Информацију Скупштини општине  у 

складу са ставом 1.   

 

VI – EВИДЕНТИРАЊЕ И БРИСАЊЕ 

МЈЕРА 

 

Члан 26. 

 Евиденцију о изреченим 

санкцијама за повреду Кодекса води 

Стручна служба Скупштине општине 

Рогатица. 

 Одбор се стара о уредном и 

правилном вођењу евиденције о 

изреченим санкцијама и о објављивању 

истих.  

Члан 27. 

 Санкције за повреду Кодекса се 

бришу по истеку мандата одборника. 

 

 VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 За све што није регулисано овим 

Правилником примјењиваће се важећи 

законски прописи и други општи акти. 

 

Члан 29. 

 Овај Пословник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине 

Рогатица”. 
Број:01/2-022-20/06                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Рогатица,07.07.2006.год.              ЕТИЧКОГ ОДБОРА 

                                                                Цмиљка Батинић, с.р. 

____________________________________________________ 
 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 

  

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  

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  Правилник  

о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних мјеста Туристичке 

организације општине Рогатица 

 

I 

 Даје се   сагласност  на 

Правилник  о унутрашњој  организацији 

и систематизацији радних мјеста  

Туристичке организације општине  

Рогатица, број:  023-19 од  16.08.2006. 

године. 

II 

 Одлука ступа на снагу   даном 

доношења, а  објавиће се у »Службеном 

гласнику Општине Рогатица«. 
Број: 01-023-5/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,06.09.2006.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 43. 

Статута општине Рогатица («Службени 

гласник општине Рогатица», број: 1/05) 

и Закључка Организационог одбора 41. 

Регионалне изложбе и сајма стоке у 

Рогатици, број: 01-330-89/05 од 

30.01.2006. године,  Начелник општине 

Рогатица, д  о  н  и  о    ј  е 
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О   Д   Л   У   К   У 

о промјени назива традиционалне 

манифестације „Регионална изложба 

и сајам стоке у Рогатици“ 

    

Члан 1. 

 Досадашњи назив традиционалне  

манифестације „Регионална изложба и 

сајам стоке у Рогатици“ ,  мијења се у  

„Регионална пољопривредна изложба“. 

 Испред назива ће се уписивати 

редни број изложбе, а иза назива 

„Рогатица“ са  годином одржавања. 

 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику општине Рогатица». 
Број: 01-022-23/06                          НАЧЕЛНИК 

Рогатица,07.09.2006.год.              ОПШТИНЕ 

                                               Томислав Батинић, с.р. 

_____________________________________________ 
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