
 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
Година  XLVI                                          Број  10/20                            24.11.2020.године 

  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

101. 
Број: 02/012.10-370/20 
Датум: 18.9.2020. године 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17) и Приједлога о 
прерасподјели средстава у оквиру буџета за 
2020.г Територијалне ватрогасне јединице 
Невесиње, број 07/836-64/20 од 11.9.2020. 
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, потрошачка јединица: 
Територијална ватрогасна јединица Невесиње, 
како слиједи: 

 

- износ од 413,01 КМ са конта број 511227 
„Издаци за реконструкцију и адаптацију 
ватрогасног дома“ на конто број 516141 
„Издаци за залихе ситног инвентара“. 

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“. 

Образложење 

Територијална ватрогасна јединица Невесиње 
17.9.2020. године обратила се начелнику 
општине са Приједлогом за прерасподјелу 
средстава у оквиру буџета за 2020. годину. 
Наиме указала се потреба за куповином 2 
акумулатора за теретно возило „ФАП 13/14“, 
прскалицу од 10 л и жељезне грабље, за што 
је потребно укупно 413,01 КМ. С обзиром да на 
конту број 516141 „Издаци за залихе ситног 
инвентара“ није било средстава за куповину 
наведеног предложена је реалокације са конта  

 

 

 

511227 „Издаци за реконструкцију и адаптацију 
ватрогасног дома“. Поштујући потребе 
Територијалне ватрогасне једине Невесиње за 
несметано функционисање ријешено је као у 
диспозитиву ове Одлуке 

Начелник                                                                                                                  
Миленко Авдаловић,с.р. 

102. 

Број: 02/012.10-394-2/20 
Датум: 13.10.2020. 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 Одлуке о финансирању изградње 
спомен обиљежја  комаданту Невесињске 
бригаде пуковнику Новици Гушићу („Службени 
гласник општине Невесиње 6/20), 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 5.296,05 КМ 
(петхиљададвијестотинедеведесетшестконвер
тибилнихмарака и 05/100), на име изградње 
спомен обиљежја комаданту Невесињске 
бригаде пуковнику Новици Гушићу. 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 415235 
„Капитални грантови организацијама и 
удружењима- Општинска Борачка 
организација, Невесиње“. 
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(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 
10.8.2020. године донијета је Одлука о 
финансирању изградње спомен обиљежја  
комаданту Невесињске бригаде пуковнику 
Новици Гушићу („Службени гласник општине 
Невесиње 6/20), ријешено је као и диспозитиву 
ове Одлуке. 

Начелник                                                                                        
Миленко Авдаловић,с.р. 

103. 

 

Број: 02/012.10-394-1/20 
Датум: 13.10.2020. године 
 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17) и Одлуке о финансирању 
изградње спомен обиљежја  комаданту 
Невесињске бригаде пуковнику Новици Гушићу 
(„Службени гласник општине Невесиње 6/20), 
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 453,19 КМ са конта број 511122 
„Издаци за прибављање здр. и социј. 
објеката“ на конто број 415235 „Капитални 
грантови организацијама и удружењима- 
Општинска Борачка организација, 
Невесиње“ на име изградње спомен 
обиљежја комаданту Невесињске бригаде 
пуковнику Новици Гушићу. 

-  

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“. 

Начелник 

Миленко Авдаловић,с.р. 

104. 

Број: 02/012.10-401/20 
Датум: 15.10.2020. године 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17) и подтачке 3.3 Уговора о 
заједничкој изградњи стамбено пословног 
објекта у сврху стамбеног збрињавања седам 
припадника пријашњег Министарства одбране 
и Војске РС, нотарски обрађеног код нотара 
Мелће Ништовић из Мостар, број исправе 
ОПУ- ОВ: 933/2018 ОД 3.7.2018. 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: 
 

- изнпс пд 5,000 КМ са кпнта брпј 511122 

„Издаци за прибављаое здр. и спциј. 

пбјеката“ на кпнтп брпј 511117 „Остали 

стамбени пбјекти“ на име трпшкпве 

израде главнпг прикључка електричне 

енергије прпппрципналнп укупнпј 

ппвршини седам станпва на кпје задржава 

правп власништва кпји се граде пп Угпвпру 

п заједничкпј изградои стамбенп 

ппслпвнпг пбјекта у сврху стамбенпг 

збриоаваоа седам припадника пријашоег 

Министарства пдбране и Впјске РС. 
 

II 

 
 

За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

 



-24.11.2020 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ  Број  10 /20  страна    3 

 

 

 

 

 
 

III 
 

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

Начелник                                                                                                                         

Миленко Авдаловић,с.р. 

105. 
Број: 02-012.10-433/20 
Датум: 24.11.2020. године 
 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („ Службени гласник општине 
Невесиње“ 
број 6/17) Правилника о додјели студентских 
стипендија  („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 10/16 и 14/17), начелник 
општине  д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
О стипендирању и висини стипендија за 

 редовне студенте јавних (државних) 
високошколских установа за школску 

2020/2021. Годину 
 
I 
 

(1) Доноси се одлука о стипендирању свих 
редовних студената јавних (државних) 
високошколских установа у РС, БиХ, Србији, 
Црној Гори и другим земљама, који су уписали 
одговарајућу годину студија, почев од друге.  
(2) Дјеца погинулих бораца Отаџбинског рата, 
дјеци без родитељског старања, студентима са 
посебним потребама и ученику генерације 
стипендија се додјељује почев од прве године 
студија. 
(3) Висина студентске стипендије износи 
100,00 КМ (стотинуконвертибилнихмарака) за 
све категорије и године студија, осим за ђака 
генерације коме ће стипендија до краја 
школовања износити 150,00 КМ 
(стотинупедесетконвертибилнихмарака) 
 

 
 

II 
 

(1) Студентска стипендија се одобрава за једну 
школску годину и то за 10 (десет) мјесеци у 
години, почев од октобра, на основу 
расписаног Конкурса. 
(2) Студенти који су предходне године примали 
сипендију, дужни су, за вријеме објављеног 
Конкурса, уз пријаву, доставити овјерену и 
потписану потврду о редовном школовању и 
потврду о пребивалишту. 
 

III 
 

Конкурс за додјелу студентских стипендија 
редовним студентима Јавних (државних) 
високошколских установа за школску 
2020/2021 годину расписује начелник општине 
1.12.2020. године, а све у складу са 
Правилником о додјели студентских стипендија  
(„Службени гласник општине Невесиње“, број 
10/16 и 14/17) 

IV 
 

Средства за стипендирање биће обезбјеђена у 
буџету Општине Невесиње за 2021. годину. 

 
V 
 

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

Н А Ч Е Л Н И К  

Миленко Авдаловић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. бр С  А Д  Р  Ж  А  Ј Страна 

 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
 

 

101 
Одлука о реалокацији средстава, потрошачка јединица: Територијална ватрогасна 
јединица Невесиње - реконструкција и адаптација ватрогасног дома 
 

1 

102 
Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве на име изградње спомен 
обиљежја комаданту Невесињске бригаде пуковнику Новици Гушићу. 
 

1 

103 

Одлука о реалокацији средстава Општинској Борачкој организација, Невесиње на 
име изградње спомен обиљежја комаданту Невесињске бригаде пуковнику Новици 
Гушићу 
 

2 
 

104. Одлукао реалокацији средстава  на име трошкове израде главног прикључка 
електричне енергије по Уговору о заједничкој изградњи стамбено пословног 

2 
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објекта у сврху стамбеног збрињавања седам припадника пријашњег 
Министарства одбране и Војске РС 

 

105. 

Одлука о стипендирању и висини стипендија за редовне студенте јавних 
(државних) високошколских установа за школску 2020/2021. годину 
 

3 

 

 

ИЗДАЈЕ :СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

УРЕДНИК: Новка Дабарчић, секретар СО 

 


