
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 

 
Година  XLVI                                        Број  9/20              10.09 .2020.године 

 

81. 
На основу члана 348. став 1. Закона о стварним 
правима  («Службени гласник Републике Српске»  
број 124/08, 58/09 и 95/11,18/16), члана 4.  
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(“Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/12 ) 
и члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ бр 
6/17,16/17 Скупштина општине Невесиње на 35. 
редовној сједници одржаној дана 07.08 2020. 
године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје неизграђеног 
грађевинског земљишта у  својини општине 
Невесиње  за изградњу за изградњу пословног 
објекта  на локалитету „Војни логор“ 

 

I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и начин по 
којима ће се спровести продаја неизграђеног 
грађевинског земљишта на локалитету „Војни 
логор“ означеног као к.ч број 137/53, уписане у Пл. 
бр. 997 к.о. Невесиње, у посједу општине 
Невесиње са дијелом 1/1, површине 2156 м2 (нови 
премјер), или к.ч. 1502/6 уписана у з.к.2768 к.о. 
Невесиње, Ошљивица, ораница,  површина  196 
м2,(стари прмјер), а за преостали  дио парцеле  по 
старом премјеру  нема идентификације. 
 

II 
 

Грађевинско земљиште из предходног члана 
обухваћено је измјеном Регулационог плана „Војни 
логор“ којим је  предвиђена изградња пословних 
објеката. Парцела се налази непосредно иза 
Тржног центра „Тропик“ на мјесту старог 
фудбалског игралишта. 
 

III 
 

Почетна продајна цијена земљишта из тачке  I  
ове Одлуке износи 13 КМ/м2 што одговара 
процијењеној тржишној вриједности по м2 за 
предметно грађевинско земљиште. 
 

IV 
 

Продаја земљишта из тачке I ове одлуке извршиће 
се  усменим јавним надметањем лицитацијом, а у 
складу са одредбама Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима 
у својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 20/12) и ове Одлуке.  
Поступак лицитације проводи Комисија за 
провођење  јавног надметања, коју именује 
Скупштина општине. Лицитација ће се одржати  
ако се на лицитацију пријаве најмање два 
учесника упротивном лицитација  ће се поновити. 
 

 

 
V 

 
 

Право учешћа у постуку лицитације имају домаћа 
и страна правна и физичка лица у складу са 
законом. 
За учешће у поступку лицитације сваки учесник је 
дужан уплатити  кауцију у  износу 10% од почетне 
продајне цијене.Кауција се уплаћује на жиро рачун 
општине Невесиње бр. 5520060000130331. 
 

VI 
 

Оглас о продаји грађевинског земљишта објавиће 
се  у једном дневном часопису , интернет 
страници и огласној плочи општине Невесиње, 
најкасније  15 дана прије дана одређеног за 
лицитацију. 
 

VII 
 

Овлашћује се  начелник општине да распише 
Јавни оглас и по окончању поступка 
лицитације,закључи уговор о купопродаји 
непокретности са најповољнијим понуђачем, а по 
предходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске сједиште 
замјеника Требиње. 

VIII 
 

Продајну цијену наваденог земљишта учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор, 
обавезан је уплатити у року од 8 дана након 
потписивања купопродајног уговора, а предаја 
земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 8 
дана након уплате купопродајне цијене, о чему ће 
се сачинити записник о примопредаји. 
Ако учесник лицитације-из става 1. овог члана, 
одустане од закључења уговора. губи право на 
повраћај положене кауције.  
 

IX 
 

Купац се обавезује да у складу са важећим  
планским документом  прибави потребну 
документацију за грађење ( локацијски услови и 
одобрење за грађење) у року од 1 (једане) године 
од дана закључења уговора о продаји, односно да 
отпочне са градњом пословног објекта у  року од 3  
(три) године од дана када је грађевинска дозвола 
постала извршна  За случај да купац не отпочне са 
градњом у року од 3 (три ) године, продавац може 
једнострано раскинути  уговор, извршити поврат 
купопродајне цијене, поврат  права својине  за 
купљено земљиште и накнаду евентуалне штете. 
 

X 
 

Трошкове израде нотарске исправе, накнаду за 
укњижбу у јавним евиденцијама  сноси купац.  
 

 XI 
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                   
Број:    01-013-63/20      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                     
Дана: 07.08.2020.године Момчило Вукотић 

82. 
На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-15/20 од 
05.08.2020. године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17,16/17) Скупштина општине 
Невесиње  на 36.редовној сједници, одржаној 
09.09.2020.године, донoси: 
 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОВАЧЕВИЋ ВЕСИ 

ИЗ  НЕВЕСИЊА, СОПИЉА  ББ 
 
 

I 

 
На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59.Закона  о  пољопривредном  
земљишту,  прихвата  се  као  најповољнија  
понуда 
Ковачевић Весе, Сопиља бб за додјелу у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине  
Невесиње. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Ковачевић Веси  
из  Невесиња (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
к.ч. бр. 1576/6, њива 4 класе, површине 19638 м

2
 и 

њива 5 класе, површине 59687 м
2
, обе површине 

79325 м², уписане у ПЛ бр. 20/18, КО Миљевац, 
општина Невесиње. 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
сточарске  производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 
 

III 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
416,20  КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 374,58 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња 
закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 
дана унапријед за наредну годину у пуном износу 

 

IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник  општине 
Невесиње и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 

Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 
 

VI 

 
Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                               
Број: 01-013-72/20               ПРЕДСЈЕДНИК: 
Датум: 09.09.2020. год.  Вукотић Момчило,с.р. 
 

83. 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-12/20 од 
05.08.2020. године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17,16/17) Скупштина општине 
Невесиње  на 9,редовној сједници, одржаној 
09.09.2020.године, донoси: 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ САМАРЏИЋ 

МИЛУТИНУ 
ИЗ  НЕВЕСИЊА, БРАТАЧ ББ 

 
I 

 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59.Закона  о  пољопривредном  
земљишту,  прихвата  се  као  најповољнија  
понуда 
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Самарџић Милутина, Братач бб за додјелу у 

закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске које се налази на територији 
општине  Невесиње. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Самарџић 
Милутину из  Невесиња (у даљем тексту: 

закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
дио к.ч. бр. 8/2 (табла 8), њива 4 класе, површине 
50000 м², уписане у ПЛ бр.70/4, КО Оџак, општина 
Невесиње, и дио к.ч. 8/1 (табла 21), њива 5 класе, 
површине 28949 м

2,
, уписане у ПЛ бр.70/4, КО 

Оџак, опшина Невесиње, обе укупне површине  
78949 м². 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања сточарске  
производње на период од  8 година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
444,70  КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 400,20 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за 
остале године закупа уплаћују се 30 дана 
унапријед за наредну годину у пуном износу. 
 

IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник  општине 
Невесиње и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 

VI 

 
Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 

  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                               
Број: 01-013-79/20                   ПРЕДСЈЕДНИК: 
Датум: 09.09.2020. године      Вукотић Момчило 

84. 
На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-8/20 од 
05.08.2020. године, члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17,16/17) Скупштина општине 
Невесиње на 36.редовној сједници, одржаној 
09.09.2020.године, донoси: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИВЕЗИЋ МИЛЕНКУ 

ИЗ НЕВЕСИЊА,  ЗАЛУЖЈЕ  ББ 

 
 

I 

 
На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59. Закона  о  пољопривредном  
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда 
Ивезић Миленка из Невесиња, Залужје бб за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Невесиње. 
 

II 

 
У складу са тачком I ове одлуке, Ивезић Миленку  
из Невесиња(у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
дио к.ч. бр. 8/1 (табла бр. 26), њива 4, класе, 
површине 27501 м², уписане у ПЛ бр. 70/4, КО 
Оџак, општина Невесиње.. 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
сточарске производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 
 

III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
165,00 КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 148,50 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за 
остале године закупа уплаћује се 30 дана 
унапријед за наредну годину у пуном износу. 
 

IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
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шумарства и водопривреде, начелник општине 
Невесиње  и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 

VI 
 

 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                           
Број: 01-013-70/20         ПРЕДСЈЕДНИК: 
Датум: 09.09.2020.године Вукотић Момчило ,с.р. 
 

85. 
На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-3/20 од 
05.08.2020. године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17,16/17) Скупштина општине 
Невесиње на 36.редовној сједници, одржаној 
09.09.2020.године, донoси: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИВКОВИЋ 
ВУЈАДИНУ  , ДРЕЖАЊ ББ 

 
I 

 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59.Закона  о  пољопривредном  
земљишту,  прихвата  се  као  најповољнија  
понуда Ивковић Вујадина, Дрежањ, Невесиње 

за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Невесиње. 
 

II 

 
 У складу са тачком I ове одлуке, Ивковић 
Вујадину, Дрежањ бб,Невесиње (у даљем 

тексту: закупац)додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као: дио к.ч. бр.1164/4 (табла 6), 
њива 5, класе, површине 64733 м², уписане у ПЛ 
бр. 70/4, КО Оџак, општина Невесиње. 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
сточарске производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
323,70 КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 291,33 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња  
закупнина за остале године закупа уплаћује се 30 
дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 
 

IV 
 

На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник општине 
Невесиње  и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 
 

VI 

 
Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                               
Број: 01-013-71/20           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                              
Датум: 09.09.2020.год.   Вукотић Момчило,с.р. 
 

86. 
На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-13/20 од 
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05.08.2020. године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17,16/17),Скупштина општине 
Невесиње на 36.редовној сједници, одржаној 
09.09.2020. године, донoси: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОВАЧЕВИЋ ЈОВУ 

ИЗ  НЕВЕСИЊА, ЖИЉЕВО  ББ 

 
I 
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59.Закона  о  пољопривредном  
земљишту,  прихвата  се  као  најповољнија  
понуда 
Ковачевић Јова, Жиљево бб за додјелу у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине  
Невесиње. 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Ковачевић Јову, 
Жиљево бб,  Невесиња (у даљем тексту: 

закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
дио к.ч. бр. 8/2 (табла 9), њива 4 класе, површине 
50000 м², уписане у ПЛ бр.70/4, КО Оџак, општина 
Невесиње. 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
сточарске  производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 
 

III 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
300,00  КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 270,00 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за 
остале године закупа уплаћују се 30 дана 
унапријед за наредну годину у пуном износу 
 

IV 
 

На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник  општине 
Невесиње и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 

Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 
 

VI 
 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                
Број: 01-013-73/20           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                       
Датум: 09.09.2020. год. Вукотић Момчило,с.р. 
 

87. 
На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-7/20 од 
05.08.2020.  године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“,број 6/17 ,16/17),  Скупштина општине 
Невесиње  на 36. редовној сједници, одржаној 
09.09.2020. године, донoси: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАВИЋ АНЂЕЛКУ 

ИЗ  НЕВЕСИЊА, ТРТИНЕ ББ 

 
I 
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59.Закона  о  пољопривредном  
земљишту,  прихвата  се  као  најповољнија  
понуда 
Кравић Анђелка из Невесиња, Тртине бб, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Невесиње. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Кравић Анђелку  
из Невесиња (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
пољопривредно земљиште: дио к.ч. бр.8/1 (табла 
бр. 24), њива 5 класе, површине 28921 м

2
, уписане 

у ПЛ бр. 70/4, КО Оџак, општина Невесиње и дио 
к.ч. 8/1 (табла бр. 25), њива 5 класе,  површине 
28950 м

2
, уписане у ПЛ бр.70/4, КО Оџак, општина 

Невесиње, укупне површине 57871 м². 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
Сточарске  производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
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III 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
289,30 КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 260,37 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња 
закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 
дана унапријед за наредну годину у пуном износу 
 

IV 
 

На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник општине 
Невесиње  и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 
 

VI 
 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број:  01-013-74/20          ПРЕДСЈЕДНИК:                                    
Датум: 09.09.2020. год. Вукотић Момчило,с.р. 
 

88. 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-5/20 од 
05.08.2020. године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17,16/17) Скупштина општине 
Невесиње на 36. редовној сједници, одржаној 
09.09.2020. године, донoси: 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИЛОВИЋ МАРКУ 

ИЗ  НЕВЕСИЊА, ЗАЛУЖЈЕ  ББ 

 
I 

 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59.Закона  о  пољопривредном  
земљишту,  прихвата  се  као  најповољнија  
понуда 
Миловић Марка из Невесиња, Залужје бб, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Невесиње. 
 

II 

 
У складу са тачком I ове одлуке, Миловић Марку  
из Невесиња (у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
пољопривредно земљиште дио к.ч. бр.8/1 (табла 
бр. 19), њива 5 класе, површине 28950 м

2
, уписане 

у ПЛ бр.70/4, КО Оџак, општина Невесиње и дио 
к.ч. 8/1 (табла бр. 20), њива 5 класе,  површине 
28951 м

2
, уписане у ПЛ бр.70/4, КО Оџак, општина 

Невесиње, укупне површине 57901 м². 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
Сточарске  производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 
 

III 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
289,40 КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 260,46 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за 
остале године закупа уплаћују се 30 дана 
унапријед за наредну годину у пуном износу 
 

IV 
 

На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник општине 
Невесиње  и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

 
Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 
 

VI 
 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
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VII 

 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                        
Број:  01-013-75/20        ПРЕДСЈЕДНИК:                                                                                     
Датум: 09.09.2020. године Вукотић Момчило,с.р. 
 

89. 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-10/20 од 
05.08.2020.  године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17,16/17) Скупштина општине 
Невесиње на 36. редовној сједници, одржаној 
09.09.2020.године, донoси: 
 

OДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПЕЈАНОВИЋ 

МИЛАНУ 
ИЗ НЕВЕСИЊА,  ЗАЛУЖЈЕ  ББ 

 
I 

 
На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59.Закона  о  пољопривредном  
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда  
Пејановић Милана  из Невесиња, Залужје бб за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Невесиње. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Пејановић 
Милану  из Невесиња(у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
дио к.ч. бр. 8/1 (табла бр. 29), њива 5, класе, 
површине 31694 м², уписане у ПЛ бр. 70/4, КО 
Оџак, општина Невесиње. 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
сточарске производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
190,10 КМ. 

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 171,09 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња  
закупнина за остале године закупа уплаћује се 30 
дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 
 

IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник општине 
Невесиње  и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 

Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 
 

VI 
 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

 

 
VII 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                           
Број:  01-013-76/20            ПРЕДСЈЕДНИК 
 Датум: 09.09.2020. год.  Вукотић Момчило,с,р.                                                                                  
                                          
 

90. 
На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,3/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-9/20 од 
05.08.2020.  године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17,16/17)Скупштина општине 
Невесиње на 9. редовној сједници, одржаној 
09.09.2020.године, донoси: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПИЉЕВИЋ ЗОРАНУ 

ИЗ НЕВЕСИЊА,  ДРЕЖАЊ  ББ 

 
I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
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Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59.Закона  о  пољопривредном  
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда 
Пиљевић  Зорана  из Невесиња, Дрежањ бб за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Невесиње. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, Пиљевић Зорану  
из Невесиња(у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
дио к.ч. бр. 8/1 (табла бр. 28), њива 5, класе, 
површине 31691 м², уписане у ПЛ бр. 70/4, КО 
Оџак, општина Невесиње. 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
сточарске производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
190,10 КМ. 
 

Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 171,09 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња  
закупнина за остале године закупа уплаћује се 30 
дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 
 

IV 
 

На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник општине 
Невесиње  и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 

Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 
 

VI 
 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број:  01-013-77/20       ПРЕДСЈЕДНИК: 
Датум: 09.09.2020. године Вукотић Момчило,с.р. 
 
 

91. 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-4/20 од 
05.08.2020. године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17, 16/17) Скупштина општине 
Невесиње  на 9.редовној сједници, одржаној 
09.09.године, донoси: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПИЉЕВИЋ САВУ 

ИЗ НЕВЕСИЊА, ДРЕЖАЊ ББ 
 

 

I 
 

 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59. Закона  о  пољопривредном  
земљишту,  прихвата  се  као  најповољнија  
понуда Пиљевић Сава  за додјелу у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине 
Невесиње. 
 

II 

 
У складу са тачком I ове одлуке, Пиљевић Саву 
из Невесиња(у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
дио к.ч. бр.1164/4 (табла 7), њива 5, класе, 
површине 64734 м², уписане у ПЛ бр. 70/4, КО 
Оџак, општина Невесиње. 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
сточарске производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
323,70 КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 291,33 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња  
закупнина за остале године закупа уплаћује се 30 
дана унапријед за наредну годину у пуном износу 
 

IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник општине 
Невесиње  и закупац ће закључити уговор о закупу 
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пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 

Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 

VI 

 
Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број:  01-013-78/20              ПРЕДСЈЕДНИК:                                                                                  
Датум: 09.09.2020. год.  Вукотић Момчило,с.р. 
 

92. 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-11/20 од 
05.08.2020.  године члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17,16/17) Скупштина општине 
Невесиње на 36.редовној сједници, одржаној  
09.09.2020.године, донoси: 
 

OДЛУКУ 
O ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РС ЧОЛОВИЋ МИЛАДИНУ 

ИЗ НЕВЕСИЊА,  ОЏАК  ББ 
 

I 
 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59Закона  о  пољопривредном  земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда Чоловић 
Миладина  , Оџак  бб, Невесиња за додјелу у 

закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске које се налази на територији 
општине Невесиње. 
 

II 

 
У складу са тачком I ове одлуке, Чоловић 
Миладину, Оџак  бб, Невесиња(у даљем тексту: 

закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
дио к.ч. бр. 159 (табла бр. 40), њива 4 класе, 
површине 4240 м

2
, и њива 5, класе, површине 

55772 м
2
, обе површине 60012 м², уписане у ПЛ 

бр. 70/4, КО Оџак, општина Невесиње. 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
сточарске производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
304,40 КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 273,96 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња  
закупнина за остале године закупа уплаћује се 30 
дана унапријед за наредну годину у пуном Иизносу 
 

IV 

 
На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник општине 
Невесиње  и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 
 

Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 
 

VI 

 
Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                        
Број:  01-013-80/20   ПРЕДСЈЕДНИК:                                                                                    
Датум: 09.09.2020. год.  Вукотић Момчило,с.р. 
 

93. 
 
На основу члана 59. став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 

58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 

закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 

39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 



 
 
10.09.2020 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ  Број  9 страна    10 

 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде број: 12.03.5-330-1626-14/20 од 

05.08.2020. године и члана 36. Статута општине 

Невесиње(„Службени гласник општине 

Невесиње“број 6/17,16/17)Скупштина општине 

Невесиње  на 36.редовној  сједници, одржаној 

09.09.2020. године, донoси: 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И  
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА  
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЧОЛОВИЋ МИЛАНУ  

ИЗ  НЕВЕСИЊА, БИОГРАД ББ 
 

I 
 
На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59. Закона  о  пољопривредном  
земљишту,  прихвата  се  као  најповољнија  
понуда 
Чоловић Милана, Биоград бб за додјелу у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на територији општине  
Невесиње. 

II 

 
 
У складу са тачком I ове одлуке, Чоловић 
Милану  из  Невесиња (у даљем тексту: закупац)  
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као:  
к.ч. бр. 1576/1, њива 5 класе, површине 36039 м

,2
, 

и њива 6 класе, површине 15405 м
2
, обе површине 

51444 м², уписане у ПЛ бр.20/18, КО Миљевац, 
општина Невесиње и к.ч. бр. 1576/2, њива 5 класе, 
површине 8746 м

2
, и њива 6 класе, површине 

17768 м
2
, обе површине 26514 м

2
, уписане у ПЛ 

бр.20/18, КО Миљевац, општина Невесиње, све 
укупне површине  77958 м

2
.  

Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
 
сточарске  производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о 
закупу. 

III 

 
За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
323,40  КМ. 
 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 291,06 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за 
остале године закупа уплаћују се 30 дана 
унапријед за наредну годину у пуном износу. 
 

IV 
 

На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник  општине 
Невесиње и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 

Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 

VI 
 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број:  01-013-81/20    ПРЕДСЈЕДНИК: 
Датум: 09.09.2020. год.  Вукотић Момчило,с.р. 
 

94. 
На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број број: 12.03.5-330-1626-2/20 од 
05.08.2020. године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17.16/17) , Скупштина општине 
Невесиње на 36.редовној сједници, одржаној 
09.09. 2020.године, донoси: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ „ШИПОВАЦ“ д.о.о. 

ИЗ  НЕВЕСИЊА, ОЏАК ББ 

 
I 

 
На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59.Закона  о  пољопривредном  
земљишту,  прихвата  се  као  најповољнија  
понуда 
„Шиповац“ д.о.о. из Невесиња, Оџак бб за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Невесиње. 
 

II 
 

У складу са тачком I ове одлуке, „Шиповац“д.о.о.   
из Невесиња (у даљем тексту: закупац) 
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додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: дио 
 к.ч. бр.1164/2 (табла бр.4), њива 5 класе, 
површине 65558 м

2
, уписане у ПЛ бр. 70/4, КО 

Оџак, општина Невесиње, дио  к.ч. бр.1164/2 
(табла бр.5), њива 5 класе, површине 65558 м

2
, 

уписане у ПЛ бр. 70/4, КО Оџак, општина 
Невесиње, дио к.ч.бр.159 (табла бр. 39), њивa 4 
класе, површине 1220 м

2
 и њива 5 класе, 

површине 58792 м², обе површине 60012 м
2
, 

уписане у ПЛ бр. 70/4, КО Оџак, општина 
Невесиње,  све укупне површине 191128 м

2
. 

Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
сточарске  производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 
 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
956,9 КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 861,21 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња 
закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 
дана унапријед за наредну годину у пуном износу.  

IV 
На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник општине 
Невесиње и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 

Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 

VI 
 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број:  01-013-82/20            ПРЕДСЈЕДНИК: 
Датум: 09.09.2020. год.     Вукотић Момчило,с.р. 

 
    95.                         
 
На основу члана 59. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 
58/19), члана 21. Правилника о поступку давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16,36/19) и претходно прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.03.5-330-1626-6/20 од 
05.08.2020. године и члана 36. Статута општине 
Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“број 6/17,16/17) Скупштина општине 
Невесиње на 36.редовној сједници, одржаној 
09.09.2020. године, донoси: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И 

ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ШИПОВАЦ РАДМИЛУ 

ИЗ  НЕВЕСИЊА, ГРАБОВИЦА ББ 
 

 
I 

 
На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Невесиње путем 
прибављања писаних понуда, а у складу са 
чланом 59 Закона  о  пољопривредном  
земљишту,  прихвата  се  као  најповољнија  
понуда 
Шиповац Радмила из Невесиња, Грабовица бб, 

за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на 
територији општине Невесиње. 
 

II 
 
Ускладу са тачком I ове одлуке, Шиповац 
Радмилу  из Невесиња (у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као: 
пољопривредно земљиште дио к.ч. бр.8/1 (табла 
бр. 22), њива 5 класе, површине 28951 м

2
, уписане 

у ПЛ бр. 74/4, КО Оџак, општина Невесиње и дио  
к.ч. 8/1 (табла бр. 23), њиве 5 класе,  површине 
28942 м

2
, уписане у ПЛ бр.70/4, КО Оџак, општина 

Невесиње, обе укупне површине 57893 м². 
Пољопривредно  земљиште  из  претходног  става  
додјељује  се  у  закуп  ради  обављања 
Сточарске  производње на период од  8 година, 
рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из 
тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине у износу од  
289,40 КМ. 
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о 
закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу 
закупнину у износу од 260,46 КМ а која је умањена 
за износ уплаћене кауције. Годишња 
закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 
дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 
 
 

IV 
 
На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, начелник општине 
Невесиње  и закупац ће закључити уговор о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
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Српске, којим ће се ближе утврдити права и 
обавезе између уговорних страна. 
Уговор о закупу пољопривредног земљишта 
престаје испуњењем било које од претпоставки из 
чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 
 

Ако закупопримац одустане од закључивања 
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 
уплаћене кауције. 
 

VI 
 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке не потпише уговор о 
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Невесиње”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број:  01-013-83/20    ПРЕДСЈЕДНИК: 
Датум: 09.09.2020. год.   Вукотић Момчило,с.р. 
 

                                                     НАЧЕЛНИК ОПШШТИНЕ 
 
 

Број: 02/012.4-19/20 
Датум: 13.8.2020. године 
 

96. 
На основу члана 43.  Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 
88. Статута општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње“, број 6/17), члана 17. 
Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 
2020. годину („Службени гласник општине 
Невесиње“, број  16/19), Правилника о кориштењу 
средстава буџетске резерве (Службени гласник 
општине Невесиње“, број  16/18) и Понуде 
привредног субјекта „Гратен“ д.о.о. Невесиње, број 
01-08/20 од 13.8.2020. године, начелник општине  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
О утрошку дијела средстава буџетске резерве 

 
I 

О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 
дијелу од 5.862,95 КМ (петхиљадаосамстотина-

шездесетдвијеконвертибилнемарке и 95/100), на 
име набавке електроматеријала за измјештање 
далековода у насељу Лапчевине у Невесињу. 
 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 412999 
„Остали непредвиђени расходи“. 

(2) За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
 

Ова Одлука ступа на  снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 

Образложење 
 

Према члану 43. став (2) тачка б) Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) средства буџетске резерве могу се 
користити за буџетске издатке за које се у току 
године покаже да планирана буџетска средства 
нису била довољна. На основу истога начелник 
општине донио је Правилник о кориштењу 
средстава буџетске резерве, којим је регулисао 
износ, намјену употребу, поступак и начин 
остваривања средстава. 
 

 
Како буџетом општине Невесиње у 2020. години 
нису планирана средства у ову сврху ријешено је 
као у диспозитиву ове Одлуке.  
 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                            

Миленко Авдаловић,с,р. 
 

97. 
Број: 02/012.9-365/20 
Датум: 8.9.2020. године 
 
На основу члана 43.  Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 
88. Статута општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње“, број 6/17), члана 17. 
Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 
2020. годину („Службени гласник општине 
Невесиње“, број  16/19), Правилника о кориштењу 
средстава буџетске резерве (Службени гласник 
општине Невесиње“, број  16/18) и Захтјева 
Црквеног одбора Црквене општине Кифино Село 
за помоћ у изградњи парохијског дома и капеле у 
Кифином Селу од 3.8.2020. године, начелник 
општине           д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о утрошку дијела средстава буџетске резерве 

 
I 

О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 
дијелу од 2.000,00 КМ (двијехиљадеконверти- 

билнихмарака и 95/100), на име помоћи за 
изградњу парохијског дома и капеле у Српској 
православној Црквеној општни Кифино Село. 
 

II 

(3) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 415234 
„Капитални грантови етничким и вјерским 
заједницама“. 

(4) По реалокацији средства ће се уплатити 
на жиро рачун СПЦО Кифино Село број 
5620088026731091 код НЛБ Развојне 
банке. 

(5) За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на  снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 

Образложење 
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Према члану 43. став (2) тачка б) Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) средства буџетске резерве могу се 
користити за буџетске издатке за које се у току 
године покаже да планирана буџетска средства 
нису била довољна. На основу истога начелник 
општине донио је Правилник о кориштењу 
средстава буџетске резерве, којим је регулисао 
износ, намјену употребу, поступак и начин 
остваривања средстава. 
Како буџетом општине Невесиње у 2020. години 
нису планирана средства у ову сврху, а изградња 
парохијског дома и капеле од великог је значаја за 
вјернике ове црквене општине, ријешено је као у 
диспозитиву ове Одлуке.  
 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                

Миленко Авдаловић,с.р. 

98. 
 

Број: 02/012.10-361/20 
Датум: 10.9.2020. године 
 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“  
број 6/17) и Правилника о пријему и боравку дјеце 
у ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица 
Милица“, Невесиње, број 54/20 од 21.8.2020. 
године, начелник општине  д о н о с и 

 
О Д Л У К А  

О давању сагласности на Правилник о пријему 
и боравку дјеце у 

ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица 
Милица“, Невесиње 

 

1. Даје се   с а г л а с н о с т  на Правилник о 
пријему и боравку дјеце у ЈУ Дјечији вртић 
„Света Евгенија царица Милица“, Невесиње 
број 54/20 од 21.8.2020. године. 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 

 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                         

Миленко Авдаловић.с.р. 
 

99. 
Број: 02/012.10-269/20 
Датум: 9.7.2020. године 

 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17), на основу Рачуна фирме 
„Фалкон“ д.о.о. Бијељина, број 3063/20 од 9.7.2020. 
године     начелник општине д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
О реалокацији средстава  

 

I 
О д о б р а в а  се реалокација средстава у буџету 

за 2020. годину, како слиједи: 

- износ од 5.265,00 КМ са конта број 511122 
„Издаци за прибављање здр. и социј. објеката“ 
на конто број 511392 „Издаци за набавку 
трафоа“. 

 

 
  

II 
 

За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на  снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                                

Миленко Авдаловић,с.р. 

100. 
 

Број: 02/012.4-21/20 
Датум: 2.9.2020. године 

На основу члана 43.  Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 
88. Статута општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње“, број 6/17), члана 17. 
Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 
2020. годину („Службени гласник општине 
Невесиње“, број  16/19), Правилника о кориштењу 
средстава буџетске резерве (Службени гласник 
општине Невесиње“, број  16/18), начелник 
општине  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
О утрошку дијела средстава буџетске резерве 

 
I 

О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 
дијелу од 5.054,00 КМ (петхиљадапедесетчетири-

конвертибилнемарке), на име покретања Јавне 
набавке  „Набавка лампа и декоративних врхова 
за освјетљење кружног тока код зграде Општинске 
управе општине Невесиње“. 
 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће 
се на конто број 511134 „Расходи за јавну 
расвјету“. 

(2) За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 

Ова Одлука ступа на  снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 

Образложење 
 

Према члану 43. став (2) тачка б) Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) средства буџетске резерве могу се 
користити за буџетске издатке за које се у току 
године покаже да планирана буџетска средства 
нису била довољна. На основу истога начелник 
општине донио је Правилник о кориштењу 
средстава буџетске резерве, којим је регулисао 
износ, намјену употребу, поступак и начин 
остваривања средстава. 
Како буџетом општине Невесиње у 2020. години 
нису планирана средства у ову сврху, а указала се 
потреба за постављањем расвјетног тијела на 
кружном току код зграде Општинске управе 
општине Невесиње, ријешено је као у диспозитиву 
ове Одлуке. 
 

Н А Ч Е Л Н И К  

                               Миленко Авдаловић.с.р                                                       
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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
 

 

81. 

О Д Л У К А  о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у  

својини општине Невесиње  за изградњу за изградњу пословног објекта  на локалитету 
„Војни логор“ 
 

1 

82. 

 
ОДЛУКА  О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И   ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОВАЧЕВИЋ ВЕСИ 
ИЗ  НЕВЕСИЊА, СОПИЉА  ББ 
 

2 

83. 

 
ОДЛУКА  О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ САМАРЏИЋ 
МИЛУТИНУ  ИЗ  НЕВЕСИЊА, БРАТАЧ ББ 
 

2 

84. 

 
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И  ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИВЕЗИЋ МИЛЕНКУ  
ИЗ НЕВЕСИЊА,  ЗАЛУЖЈЕ  
 

3 

85. 

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИ- 
ВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИВКОВИЋ ВУЈАДИН , ДРЕЖАЊ  
 

4 

86. 

 

ОДЛУКА  О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И  ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОВАЧЕВИЋ ЈОВУ  
ИЗ  НЕВЕСИЊА, ЖИЉЕВО   
 

4 

87. 

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАВИЋ АНЂЕЛКУ 
ИЗ  НЕВЕСИЊА, ТРТИНЕ ББ 
 

5 

88. 

 
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИЛОВИЋ МАРКУ 
ИЗ  НЕВЕСИЊА, ЗАЛУЖЈЕ   
  

6 

89. 

 
OДЛУКА  О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И  ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПЕЈАНОВИЋ 
МИЛАНУ  ИЗ НЕВЕСИЊА,  ЗАЛУЖЈЕ   
 

6 

90. 

 
ОДЛУКА  О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПИЉЕВИЋ ЗОРАНУ   
ИЗ НЕВЕСИЊА,  ДРЕЖАЊ   
 

7 

91. 

 
OДЛУКА  O ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РС ПИЉЕВИЋ САВО   ИЗ НЕВЕСИЊА,  
ОЏАК   
 

8 

92. 

 
ОДЛУКА  О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА  У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЧОЛОВИЋ 
МИЛАДНУ  ИЗ  НЕВЕСИЊА, БИОГРАД  
 

9 

93. 

 
ОДЛУКА  О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЧОЛОВИЋ МИЛАНУ  
ИЗ  НЕВЕСИЊА, БИОГРАД  
 

9 

94. 

 
ОДЛУКА  О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И  ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ „ШИПОВАЦ“ д.о.о. ИЗ  
НЕВЕСИЊА, ОЏАК  
 

10 
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95. 

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ШИПОВАЦ 
РАДМИЛУ ИЗ  НЕВЕСИЊА, ГРАБОВИЦА  
 

11 

 Н А Ч  Е Л К И К  ОПШТИНЕ  

96. 

 
О Д Л У К А о утрошку дијела средстава буџетске резерве - 
  електроматеријала за измјештање далековода у насељу Лапчевине у Невесињу. 

 

12 

97. 

 

О Д Л У К А  о утрошку дијела средстава буџетске резерве  изградња  парохијског дома и 
капеле у Српској православној Црквеној општни Кифино Село. 

 

12 

98. 

 
О Д Л У К А о давању сагласности на Правилник о пријему и боравку дјеце у ЈУ Дјечији 
вртић „Света Евгенија царица Милица“, Невесиње 

 

13 

99. 
 
О Д Л У К А  о реалокацији средстава  за набавку трафоа 

 

13 

100. 

 
О Д Л У К А о утрошку дијела средстава буџетске резерве- Набавка лампа и 

декоративних врхова за освјетљење кружног тока 
 

13 

 

ИЗДАЈЕ :СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 
УРЕДНИК: Новка Дабарчић, секретар СО 

 
 


