
  
 

На основу члана 36.Статута општине Невесиње ("Службени гласник општине Невесиње" број 
6/17,16/17) и члана 124. Пословника Скупштине општине Невесиње ("Службени гласник општине 
Невесиње" бр.10/17,10/19), новоизабрана  Скупштина општине Невесиње на својој 2.  сједници   
одржаној дана 28.01.2021.. године,   д о н о с и 
 
 

ПРОГРАМ РАДА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I УВОД 
 
Програмом рада утврђује се садржај послова и задатака Скупштине општине, начин и рокови 
њиховог извршавања као  и носиоци тих активности. 
Скупштина општине ће своје активности усмјерити у складу са  Програмом рада на  најактуелнија 
питања друштвено економског развоја која су од интереса за грађане, предузећа, установе и друге 
облике организовања живота и рада у општини Невесиње. 
Скупштина ће разматрати поред питања наведених у овом Програму и  питања, која Програмом 
нису предвиђена, а која буду произилазила из закона и других прописа, као и питања која се у 
свакодневној активности општинских органа појаве као актуелна, а из надлежности су Скупштине  
општине, те питања за која током године иницијативу покрену грађани и други легитимни субјекти , а 
у складу са законом, Статутом општине и Пословником о раду  Скупштине општине. 
Програм рада Скупштине општине остаје отворен за све иницијативе, приједлоге, примједбе и 
сугестије од интереса за грађане, предузећа, установе и друге субјекте. 
Програм рада утврђује Колегијум Скупштине општине, и  упућује Скупштини општине на 
разматрање и усвајање 
Радна тијела Скупштине општине дужна су, прије разматрања на сједници Скупштине, размотрити 
сва питање садржана у овом Програму, а које спада у њихов дјелокруг рада  и своје приједлоге и 
мишљења доставити Скупштини општине. 
 
II  САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 
 
ФЕБРУАР 
 

1. Програма рада начелника општине  и Општинске управе општине  Невесиње за 2021. год. 
Обрађивач: Стручна служба начелника  и    начелници Одјељења 

 Предлагач: Начелник општине 
 

2 Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. године 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 
Предлагач: Начелник општине 

3. Програм рада и финансијски план  ЈЗУ Дома  здравља Невесиње за 2021 годину . 
  Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и директор јавнe установe  

 Предлагач: начелник општине  
4.  Програм рада и финансијски план  ЈУ Центар за  информисање и културу Невесиње за 

2021. годину,  
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и директор јавнe установe  
Предлагач: начелник општине  

5. Програм рада и финансијски план  Центар за социјални рад Невесиње за 2021. годину 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и директор јавнe установe  

 Предлагач: начелник општине  
6. Програм рада и финансијски план  ЈУ Народне библиотеке Невесиње за 2021. годину, 

Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и директор јавнe установe  
Предлагач: начелник општине  
 

7.  Програм рада и финансијски план  ЈУ Дјечијег вртића“ Света Евгенија  царица Милица за 
2021. годину, 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и директор јавнe установe  
Предлагач: начелник општине  
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8. Програм рада и финансијски план  Туристичке организације Невесиње за 2021. годину 

 Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и директор јавнe установe  
 Предлагач: начелник општине  
 

9. Програм рада Штаба цивилне заштите општине Невесиње за 2021.годину 
  Обрађивач: Виши стручни сарадник за цивилну заштиту 

  Предлагач: начелник Општине 
 

10. Програма утрошка намјенских средстава од накнада по основу продаје шумских дрвних 
сортимената за 2021. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника општине 

    Предлагач: Начелник општине 
 

11. Плана кориштења средствава привредних друштава и других правних лица која имају 
сједиште на подручју општине Невесиње за реализацију посебних мјера заштите од пожара 
за 2021. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника општине 
Предлагач: Начелник општине 
 

12. Програма о начину утрошка прихода прикупљених на основу посебних водних накнада за 
2021. годину 
Обрађивач:Стручна служба начелника општине 
Предлагач:Начелник општине 

 
МАРТ 
 
 

13. Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Невесиње за 2021 годину; 
Обрађивач: Одјељење за финансије 
Предлагач : Начелник општине 
 

14. Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Невесиње за 2021.. годину; 
 Обрађивач:: Одјељење за финансије 
Предлагач : Начелник општине 

15. Извјештај о раду инспекцијских служби и комуналне полиције за 2020.годину 
Обрађивач: Шеф одсјека за инспекцијске и послове комуналне полиције ,тржишни 
инспектор, инспектор за храну/здравствени инспектор, ветеринарски инспектор, 
пољопривредни/водни инспектор, урбанистичко-грађевински инспектор, комунални 
полицајац. 

       Предлагач: Начелник општине 
 

16. Програма изградње и одржавања локалних путева и улица  и других јавних објеката од 
значаја за општину за 2021. годину 
 Обрађивач: Одељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности 

 Предлагач: Начелник општине 
 

17. Информација о  стања  у области  пољопривреде на подручју општине   Невесиње  за  2020. 
годину  и    Програм развоја пољопривреде за 2021. годину. 

        Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
        Предлагач: Начелник општине 
   

18. Информација о стању  безбједности на подручју општине Невесиње за 2020.годину 
Обрађивач/ Предлагач: Полицијска станица  Невесиње 
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19. Инфомација о реализацији Стратегије развоја општине Невесиње 2014-2023. год  за  
2020.год.  
Обрађивач: Тим за праћење реализације Стратегије развоја општине Невесиње  
Предлагач: Начелник општине 

 
20. Анализа стања у области комуналне дјелатности (снабдјевеност водом, изградња и 

одржавање водоводне и канализационе мреже) 
 Обрађивач: ЈП "Водовод "а.д. Невесиње 
        Предлагач: Начелник општине 
  

21. Анализа стања у области комуналних дјелатности (одржавање јавне чистоће, јавних 
површина и зеленила ) 

        Обрађивач: ЈП " Комус"а.д. Невесиње 
        Предлагач: Начелник општине 
 

22. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне,грађевинске  цијене м2 корисне површине 
стамбеног и пословног простора, и висини накнаде за ренту ( природне и локацијске 
погодности и погодности изграђене инфраструктуре) за 2021. годину 

   Обрађивач:  Одјељења за просторно уређење и стамбено- комуналне послове    
            Предлагач: Начелник општине 
                                                                                    

23. Приједлог Одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2021. 
год.             
Обрађивач: Одјељења за просторно уређење и стамбено- комуналне послове    

             Предлагач:  Начелник општине  
                                                                                

24. Приједлог Одлуке о висини накнаде по јединици мјере м2 закупљеног градског грађевинског 
земљишта за 2021. годину 
Обрађивач: Одјељења за просторно уређење и стамбено- комуналне послове    
Предлагач:  Начелник општине   
                                                                                                                     

 АПРИЛ 
 

25. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 2020. годину (завршни рачун) 
Обрађивач:Одјељење за финасије 
Предлагач: Начелник општине 
 

26. Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе општине Невесиње  за  2020. 
годину. 

 Обрађивач: Стручна служба начелника 
 Предлагач: Начелник општине 

27. Приједлог Одлуке  о финансирању политичких странака заступљених у Скупштини општине 
Невесиње за 2021. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника 
Предлагач: Начелник општине 

28. Анализа рада и стања  Мјесних заједница општине Невесиње 
Обрађивач: Одјељење за општу управу и Предсједници Савјета Мјесних заједница   

 Предлагач: Начелник општине 
29. Приједлог Одлуке о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница  

Извјестилац:  Одјељење за Општу управу 
30. Информација о стању  у области јавног превоза у општини Невесиње 

Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 

31. Извјештај о раду спотских клубова, удружења и других корисника из НВО сектора, који се 
финансирају из буџета општине Невесиње са финансијским приказом   утрошка средстава 
одобрених из буџета општине за 2020. годину 
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Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатност  на основу писмених извјештаја 
предсједника  спортских клубова и  удружења   
Предлагач: Начелник општине 

 
32. Извјештај о утрошку намјенских средствима од накнада по основу продаје шумских дрвних 

сортимената на подручју Општине Невесиње за 2020. годину; 
Обрађивач:  Стручна служба начелника општине и Одјељење за финансије 
Предлагач: Начелник општине 
 

33. Извјештај о утрошку средстава остварених од посебних водних накнада на подручју 
Општине Невесиње  за 2020. годину 
Обрађивач:  Стручна служба начелника општине и Одјељење за финансије 
Предлагач: Начелник општине 

34. Извјештај о утрошку средстава остварених  од привредних друштава и других правних лица 
која имају сједиште на подручју општине Невесиње за реализацију посебних мјера заштите 
од пожара за 2020. годину 
Обрађивач:  ТВЈ Невесиње Одјељење за финасије и  Стручна служба начелника општине 
Предлагач: Начелник општине 

35. Извјештај о  утрошку средстава планираних  Програмом заједничке комуналне потрошње за 
2020. године 
Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове и Одјељење 
за финасије  
Предлагач:Начелник општине 
 

МАЈ 
 

36. Извјештај о стању у области информисања за 2020. годину  
Обрађивач: ЈУ Центар за информисање и културу и Одјељење за привреду и друштвене 

    дјелатности,  
 Предлагач: Начелник општине 

37. Извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице за 2020.годину са приједлогом мјера 
заштите од пожара 
Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица 

 Предлагач: Начелник општине 
38. Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине Невесиње 

Обрађивач/ Предлагач ШГ „Ботин - Вележ“ Невесиње, Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатност 

39. Информација о заштити животне средине 
Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове 

 Предлагач: Начелник општине 
 
ЈУНИ – ЈУЛИ 
 

40. Информација о стању у области основног образовања општине Невесиње 
Обрађивач: ОШ  и Одjељење за привреду и друштвене дјелатности 

 Предлагач: Начелник општине 
41. Информација o стању привредног сектора за 2020. годину  

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 

42. Извјештај о раду Центра за социјални рад Невесиње за 2020. годину 
 Обрађивач: Центар за социјални рад 
 Предлагач: Начелник општине 

43. Извјештај о раду Црвеног крста Невесиње за 2020. годину 
 Обрађивач: Црвени крст 
 Предлагач: Начелник општине 
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44. Информација о остваривању плана и програма рада Бироа за запошљавање Невесиње за 
2020. годину 
Обрађивач: Биро за запошљавање 

 Предлагач: Начелник општине 
45. Анализа стања у области здраства (Дом здравља Невесиње и Општа болница Невесиње) са 

Информацијом  о раду за 2020. годину 
Обрађивач: Дом здравља Невесиње и Општа болница Невесиње 

 Предлагач: Начелник општине 
 
 
 
  АВГУСТ 
 

46. Информација о регистрацији заједница етажних власника и  инвестиционом  и  текућем 
одржавању стамбених зграда и станова 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  стамбено-комуналне послове 

      Предлагач: Начелник општине 
 

47. Извјештај о реализацији буџета општине Невесиње за шест мјесеци 2021.године. 
Обрађивач: Одјељење за финансије 

 Предлагач: Начелник општине 
   

48. Информација о стању електро-мреже и проблемима  снабдијевања електричном енергијом 
Обраађивач/ Предлагач: РЈ Електро-дистрибуција Невесиње 
Предлагач: Начелник општине  
  

49. Извјештај о стању цивилне заштите на подручју општине Невесиње 
Обрађивач: Виши стручни сарадник за цивилну заштиту 

 Предлагач: Начелник општине 
50. Извјештај о раду Туристичке организације Невесиње 

Обрађивач: Туристичка организација  Невесиње 
Предлагач : Начелник општине 
 

51. Извјештај о раду инспекцијских служби и комуналне полиције за протекли период  
2021.годину 
Обрађивач:  Шеф одсјека за инспекцијске и послове комуналне полиције, тржишни 
инспектор, инспектор за храну, ветеринарски инспектор, пољопривредни инспектор, 
урбанистичко-грађевински инспектор, комунални полицајац. 

 Предлагач: Начелник општине 
 

52. Извјештај о раду Скупштине општине Невесиње  за протекли период текуће године   
  Обрађивач : Самостални стручни сарадник на пословима Скупштине општине 
  Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

53.  Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине општине Невесиње   
за протекли период текуће године. 
 Обрађивач: Самостални стручни сарадник на пословима Скупштине општине, 
предсједници Сталних радних тијела  

  Предлагач:  Предсједници Сталних радних тијела 
 
СЕПТЕМБАР 
 

54. Информација о раду Народне библиотеке Невесиње  
Обрађивач: Народна библиотека Невесиње 

 Предлагач : Начелник општине 
 

55. Информација о стању  у области средњег образовања општине Невесиње 
Обрађивач: СШЦ "Алекса Шантић" и Одjељење за привреду и друштвене 
 дјелатности 
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 Предлагач: Начелник општине 
56. Информација о раду Музичке школе Невесиње 

Обрађивач: Музичка школа и Одjељење за привреду и друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 
 

57. Извјештај о раду Дјечијег вртића“ Света Евгенија царица Милица“  Невесињеза 2020. годину 
 Обрађивач: Дјечији вртић  Невесиње 
 Предлагач : Начелник општине 
 

58. Анализа стања у области културе на подручју општине  Невесиње             
 Обрађивач:   Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ,                                                                        
 Предлагач : Начелник општине 
 

59. Анализа стања у области спорта и физичке културе на  подручју општине   Невесиње        
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  
 Предлагач : Начелник општине 
 

60. Извјештај Организационог одбора „Невесињске олимијаде 2021 „ 
Обрађивач: Организациони одбор 
Предлагач: Предсједник Организационог одбора 
 
 

ОКТОБАР  
 

 
61. Програм рада  зимске службе за 2021/2022. годину на територији општине Невесиње 

Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 
Предлагач:Начелник општине 
 

62. Информација о омладинском организовању на подручју  општине Невесиње                   - 
Обрађивач: Одјељење за привреду и др.уштвене дјелатности    

             Предлагач: Начелник општине 
 
 
НОВЕМБАР  
 

63. Информација о стању  безбједности на подручју општине Невесиње за протекли период    
2021.године 
Обрађивач: Полицијска станица  Невесиње 

 Предлагач: Начелник општине 
64. Одлука о усвајању Нацрта буџета општине Невесиње за 2022. годину 

Обрађивач: Одељење за финансије 
Предлагач: Начелник општинe 
 

65. Извјештај о  стању и раду  Мјесних заједница општине Невесиње 
Обрађивач:Предсједници  Савјета МЗ и Одјељење за општу управу 

 Предлагач: Начелник општине 
 

66.  Програм  утрошка намјенских средстава од накнада по основу продаје шумских дрвних 
сортимената за 2022. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника општине 

    Предлагач: Начелник општине 
67.  Плана кориштења средствава привредних друштава и других правних лица која имају 

сједиште на подручју општине Невесиње за реализацију посебних мјера заштите од пожара 
за 2022. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника општине 
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Предлагач: Начелник општине 
 

68. Програм заједничке комуналне потрошње за 2022. године 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 
Предлагач: Начелник општине 

69. Програм утрошка прихода прикупљених на основу посебних водних накнада за 2022. годину 
Обрађивач:  Стручна служба начелника општине 
Предлагач:Начелник општине 

 
ДЕЦЕМБАР 
 

70. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Невесиње за 2022. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општинe 

71. Приједлог Одлуке о извршењу  буџета општине Невесиње за  2022. годину 
 Обрађивач: Одељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општин 

72. Програм рада Скупштине општине за 2022. годину 
 Обрађивач: Стучна служба СО-е 
 Предлагач: Колгијум Скупштине 

73. Приједлог Одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности за 2022. годину 
 Обрађивач: Одељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 

74. Приједлог Одлуке о процјени вриједности непокретности на  подручју општине Невеиње за   
2021. годину    
Обрађивач: Одјељење за просторно  уређење,стамбено- комуналне послове 
Предлагач: Начелник Општине 
 

75. Програм рада и финансијски план  ЈЗУ Дома  здравља Невесиње за 2022 годину . 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  

 Предлагач: начелник општине  
76.  Програм рада и финансијски план  ЈУ Центар за  информисање и културу Невесиње за 

2022. годину,  
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  
Предлагач: начелник општине  

77. Програм рада и финансијски план  Центар за социјални рад Невесиње за 2022. годину 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  

 Предлагач: начелник општине  
  

78. Програм рада и финансијски план  ЈУ Народне библиотеке Невесиње за 2022. годину, 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  
Предлагач: начелник општине  

79.  Програм рада и финансијски план  ЈУ Дјечијег вртића“ Света Евгенија  царица Милица за 
2022. годину, 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  
Предлагач: начелник општине  

80. Програм рада и финансијски план  Туристичка организација Невесиње за 2022. годину 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  

 Предлагач: начелник општине  
 

81. Програм рада Штаба цивилне заштите општине Невесиње за 2022 годину 
Обрађивач: Виши стручни сарадник за цивилну заштиту 

  Предлагач: Начелник Општине 
 

82. Избор и именовања 
Обрађивач: Комисија за избор и именовање и Комисија за избор 
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 Предлагач: Надлежне Комисије  
 Рок. По потреби 

83. Извјештај о раду инспекцијских служби и комуналне полиције 
Обрађивач: Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, шеф Одсјека за 
инспекцијске и послове комуналне полиције, инспектори и комунална полиција 

 Предлагач: Начелник општине 
 Рок: По потреби 

84. Доношење Одлука и других аката  из надлежности Скупштине  општине 
 Обрађивач: По потреби 
 Предлагач: по потреби 
 Рок: По потреби 

85. Одлуке  о условима и начину продаје грађевинског земљишта ради грађења  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове 

 Предлагач: Начелник општине 
 Рок: По потреби 

86. Приједлог Одлуке о обуци одборника Скупштине општине 
  Обрађивач: Стучна служба СО-е 
  Предлагач: Предсједник  СО 
  Рок: По потреби 

 
 
III       ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
Скупштина општине Невесиње  може уколико се се зато укаже потреба одржати тематске сједнице 
по појединим питањима, а у складу са Законом, Статутом општине и Пословником Скупштине 
општине 
 
IV      МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

У циљу реализације овог Програма, обрађивачи и предлагачи материјала дужни су у складу 
са утврђеним роковима за разматрање  појединих питања, припремити одговарајуће материјале и у 
потребном броју примјерака ради благовремене доставе  материјала одборницима доставити 
стручној служби Скупштине општине  10 дана прије дана  одржавања сједнице.  

Уколико, из објективних разлога, одређене материјале није могуће припремити у роковима 
утврђеним планом , о томе је потребно благовремено обавијестити предсједника Скупштине 
општине. Када се ради о питањима нормативног карактера, односно о изради нацрта и приједлога 
одлука и слично, обрађивач је обавезан урадити писмено образложење које обавезно садржи: 
правни основ за доношење одлуке, разлоге за доношење нове, односно измјене и допуне постојеће 
одлуке, те образложење предложених рјешења. Такође је, у оквиру образложења одлуке, потребно 
навести да ли њено извршење захтијева ангажовање посебних финансијских средстава, те да ли су 
та средства обезбјеђена у буџету општине. Када су у питању  извјештаји, информације, анализе и 
слични материјали, пожељно је поред изношења одређене проблематике навести и мјере и 
активности, које се предузимају односно које се планирају предузети на превазилажењу одређеног  
стања, те у том смислу предложити Скупштини општине доношење одговарајућих закључака и 
њихову садржину. 

 
Овај Програм ће се након усвајања доставити свим носиоцима активности и задатака, као и 

свим другим заинтересованим за његово спровођење и реализацију. 
Језички изрази употријебљени у овом Програму  за означавање мушког или женског рода 
подразумијевају оба пола. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01-013-14/21                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                         
 Датум:28.01.2021. год.                                                                                   Момчило Вукотић,с.р. 
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