СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Година XLVII

Број 1/21

1.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
бр. 97/16,39/19), члана 8. став 4. Закона о порезу на
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 91/15) и члан 36. Статута Општине
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“
бр. 6/17,16/17), на 2. сједници одржаној дана 28.01
2021. године новоизабрана Скупштина општине,
донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју општине Невесиње за
2021. годину
I
Овом Одлуком утврђије се стопа за опорезивање
непокретности које се налазе на подручју општине
Невесиње.
II
Предмет опорезивања по овој
Одлуци су све
непокретности на територији општине Невесиње,
под којима се у складу са Закона о порезу на
непокретности,сматра
-

земљиште (грађевинско, пољопривредно,
шумско, индустријско и остало)
грађевински објекти (стан, кућа, пословни,
индустријски и остали објекти).
III

Стопа пореза на непокретности, која ће се
примјењивати за опорезивање непокретности на
подручју општине Невесиње у 2021. години, утврђује
се у износу од 0,17% на процијењену тржишну
вриједност непокретности по зонама
IV
1)
2)

Изузетно од тачке III ове Одлуке, пореска стопа
на непокретности у којима се непосредно
обавља производна дјелатност износи 0,05%.
Под непокретностима из подтачке 1) ове тачке
подразумијевају се објекти за производњу и
објекти за складиштење сировина,

29.01.2021.године
полупроизвода и готових производа, уколико чине
заокружену производну цјелину.
V
Пореска основица за обрачун пореза на
непокретности за 2021. годину је процијењена
тржишна
вриједност
непокретности
на
дан
31.12.2020. године.
VI
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о утврђивању пореске стопе за
опорезивање непокретности за подручје општине
Невесиње за 2020. годину бр. 01-013-140/19
од
27.12.2019. године.
VII

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Невесиње“. а примјењиваће се од
01.01.2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01-013-12/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум :28.01.2021.г.
Момчило Вукотић,с.р.

2.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
бр. 97/16,36/19), члана 4. став 3. Закона о порезу на
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 91/15) и члан 36. Статута општине
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“
бр. 6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на
2.редовној сједници новоизабране Скупштине
општине , одржаној дана
28.01.2021. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности по зонама
на територији општине Невесиње на дан
31.12.2020. године
I
Висина вриједности
општине Невесиње,
стамбено пословним
које се дефинишу

непокретности на територији
утврђује се по градским или
зонама и ванградским зонама
овом Одлуком. На подручју
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општине Невесиње дефинисаане су три стамбенопосовне или градске и четири ванградске зоне и то:
1.

2.

3.

Стамбено - пословна или градска зона 1.
обухвата улице: Невесињских устаника, Цара
Душана, Обрена Ивковића, Драга Радовића,
Сава Брења, Устаничка, Омладинска, Ђура
Јакшића, Риста Пророковића, Вука Торовића,
Браће Вуковић, Милоша Обилића, Светозара
Ћоровића, Драга Папића, Патријарха Павла,
Немањића
са објектом бр. 56 (Ресторан
Невесиње), Трг Слободе ( локацију градског
трга), грађевинску локацију Сквер Невесињска
пушка и трг Алексе Шантића.
Стамбено - пословна или градска зона 2.
обухвата улице: Војводе Рада Радовића до
границе градског грађевинског земљишта, улицу
Петра Самарџића до раскрћа са Топлом
улицом, насеље Гвозд са припадајућим
улицама (Првог батаљона, Другог батаљона,
Трећег батаљона, Четвртог батаљона, Петог
батаљона и Невесињске бригаде), Милице
Човило, Десете Херцеговачке бригаде, Богдана
Жерајића, Топлице Милана (Бојишта), Пут Срба
са Неретве, Воја Гушића, Немањића од бр. 56
(Ресторан Невесиње) до границе градског
грађевинског земљишта, насеље Лапчевине и
Бојишта
са припадајућим улицама (Пера
Тунгуза, Николе Тесле
Николе Пашића,
Светосавска,
Равногорска,
Сарајевска,
Московска, Бањалучка, Вучедолска, Београдска,
Црногорска, Дечанска, Милешевска, Војводе
Петра Радовића ), насеље Килавци
са
прпадајућим улицама: Његошева, Ива Андрића,
Јована Дучића, Вука Караџића, Достојевског,
Толстојева, Пушкинова, Јесењинова, Мома
Капора, Десанке Максимовић, Петра Кочића,
Бранка Радичевића, Бранислава Нушића,
Митровданска,
Херцеговачка,
Ивањичка,
насељено мјесто Миљевац ( Кика Стевановића
Браће Жерајић, Крста Ђерића,) Оклопног
Батаљона, изузев бр. 2 до 24 парни бројеви (
насеље Шајбе)
Стамбено - пословна или градска зона 3.
обухвата
улице:
насеље
Шајбе
са
припадајућим улицама: Мајора Тихомира
Јањића, Оклопног батаљона (од бр. 2 до бр. 24,
парни бројеви), Друге лаке пјешадијске бригаде
,
насеље Горње Брежине ( Апатинска,
Вождовачка), насеље Доње Брежине: (
Косовска, Цара Лазара, Соколска, Браће
Југовић, Карађорђева, Милошева, Солунских
добровољаца, Војводе Путника, Војводе Степе,
Војводе Мишића, Војводе Бојовића, Сердара
Јанка Вукотића), Топла улица, насеље

Шеховина
Пурћића.

и

Загајнице,

Војводе

2
Познана

На подручју општине Невесиње дефинишу се
четири ванградске зоне и то:
1.
-

Ванградска зона 1. обухвата:
К.О. Невесиње, насељено мјесто Невесиње, и
Шеховина
К.О. Бојишта, насељено мјесто Бојишта
К.О. Миљевац, насељена мјеста Миљевац и
Батковићи

2.
-

Ванградска зона 2. обухвата:
К.О. Жиљево, насељено мјесто Жиљево

3.

Ванградска зона 3. обухвата:

-

К.О. Крекови, насељено мјесто Крекови
К.О. Братач, насељено мјесто Братач
К.О. Кифино Село, насељено мјесто Кифино
Село
К.О. Оџак, насељена мјеста Залужје,Оџак, Раст
К.О. Будисавље; насељено мјесто Будисавље
К.О. Постољани, насељено мјесто Постољани
К.О.
Сопиља,
насељена
мјеста
Лакат,Придворци, Сопиља и Хрушта
К.О. Бијења, насељена мјеста Доња Бијења,
Горња Бијења и Хунчани
К.О. Зови До, насељена мјеста Бежђеђе,Зови
До и Студенци
К.О. Биоград I и Биоград II, насељено мјесто
Биоград
К.О. Удрежње, насељено мјесто Удрежње
К.О.
Кљуна
насељена
мјеста:
Кљуна,
Ковачићи,Пресјека и Прковићи

-

4.

Ванградска зона 4. обухвата:

-

К.О. Морине
К.О. Колешко, насељена мјеста Гај, Плужине и
Риља
К.О. Залом, насељена мјеста. Залом
К.О. Грабовица, насељена мјеста: Грабовица,
Доњи и Горњи Дрежањ,Подграђе и Слато
К.О. Лукавац, насељена мјеста: Горњи и Доњи
Лукавац, Југовићи, Кљен и Рогаче.
К.О. Крушевљани, насељена мјеста: Боровчићи,
Драмишево, Заборани, Крушевљани,Лука,
Ћесим и Сељани
К.О. Рабина, насељено мјесто Рабина,
К.О. Трусина, насељено мјесто Трусина
К.О. Шипачно, насељено мјесто Шипачно
К.О Жуља, насељена мјеста Жуберин и Јасена

-

-
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Висина вриједности непокретности за стамбено пословну или градску зону 1. је:
Грађевин.
земљиште

Пољопри.
земљиште

Шумско
земљиште

Индустри.
земљиште

Остало
земљиште

Стамбене
јединице

Цијена
куће

Пословни
простор

Индустр.
објекат

Остали
објекат

8,30

4,20

4,20

4,10

2,10

840

740

1550

325

500

Висина вриједности непокретности за стамбено пословну или градску зону 2. је:
Грађевин.
земљиште

Пољопри.
земљиште

Шумско
земљиште

Индустри.
земљиште

Остало
земљиште

Стамбене
јединице

Цијена
куће

Пословни
простор

Индустр.
објекат

Остали
објекат

5,20

2,40

2,40

2,50

1,30

750

680

1400

285

440

Висина вриједности непокретности за стамбено пословну или градску зону 3. је
Грађевин.
земљиште
3,30

Пољопри.
земљиште
1,65

Шумско
земљиште
1,65

Индустри.
земљиште
1,65

Остало
земљиште
0,80

Стамбене
јединице
710

Цијена
куће
640

Пословни
простор
1350

Индустр.
објекат
280

Остали
објекат
420

Висина вриједности непокретности за ванградску зону 1. је:
Грађевин.
земљиште

Пољопри.
земљиште

Шумско
земљиште

Индустри.
земљиште

Остало
земљиште

Стамбене
јединице

Цијена
куће

Пословни
простор

Индустр.
објекат

Остали
објекат

2,85

1,20

1,55

1,35

0,75

570

500

1090

225

330

Пословни
простор

Индустр.
објекат

Остали
објекат

450

1035

198

300

Висина вриједности непокретности за ванградску зону 2. је:
Грађевин.
земљиште

Пољопри.
земљиште

Шумско
земљиште

Индустри.
земљиште

Остало
земљиште

Стамбене
јединице

2,43

0,9

1,35

1,22

0,54

495

Цијена
куће

Висина вриједности непокретности за ванградску зону 3. је:
Грађевин.
земљиште

Пољопри.
земљиште

Шумско
земљиште

Индустри.
земљиште

Остало
земљиште

Стамбене
јединице

Цијена
куће

Пословни
простор

Индустр.
објекат

Остали
објекат

2,20

0,65

0,85

1,10

0,30

430

380

900

175

260

Пословни
простор

Индустр.
објекат

Остали
објекат

783

144

210

Висина вриједности непокретности за ванградску зону 4. је:
Грађевин.
Земљиште

Пољопри.
земљиште

Шумско
земљиште

Индустри.
земљиште

Остало
земљиште

Стамбене
јединице

1,80

0,27

0,45

0,90

0,18

360

Цијена
куће
333

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Невесиње“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 13/21
Датум, 28.01.2021.

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић,с,р.
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3.

На основу члана 39.став 1. тачка 21. и
члана 56.став 1 Закона о локалној самоуправи
(Службени
гласник
Републике
Српске,
број:97/16,36/19), члана 27.тачка 2. Закона о
статусу фунционера јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“ бр
95/05,98/13 ), члана 36. алинеја 21.
Статута
општине Невесиње («Службени гласник општине
Невесиње“
број:
6/17,16/17),новоизабрана
Скупштина општине Невесиње на 2. сједници,
одржаној дана 28.01.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку фунције замјенику начелника
општине
1.

Самарџић Милутину, престаје фунција
замјеника начелника општине Невесиње
због истека мандата на који је биран.

2.

Права по основу радног односа
по
престанку фунције, именованом утврдиће
начелник општине у складу са Законом о
локалној самоуправи, Законом о раду и
колективним уговором.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „ Службеном
гласнику општине Невесиње“.
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4.

На основу члана 4. и члана 6. став 2.
Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, бр. 96/05 и 98/13), члана 39. став 2. тачка
21. и члана 56. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и
36/19), члана 36. став 2. тачка 21.), члана. 65.
Статута Општине Невесиње („Службени гласник
Општине Невесиње“, број 6/17,16/17) и члана 170.
и 173. Пословника Скупштине Општине Невесиње
(„Службени гласник Општине Невесиње“, број
10/17,10/19), у предмету одлучивања о избору
замјеника Начелника Општине Невесиње у новом
мандату, на 2. сједници одржаној дана 28.01.2021.
год. новоизабрана Скупштина општине, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

1.

2.

Образложење
Чланом 27. Закона о статусу фунционера јединице
локалне самоуправе прописано је да функционеру
јединице локалне самоуправе фунција престаје
између осталог и истеком мандата на који је биран.
Замјеник начелника општине је фунционер и бира
га и разрјешава Скупштина општине на приједлог
начелника на временски период трајања мандата
Скупштине општине .( члан 55. став 3 и члан
56.став 1 Закона о локалној самоуправи Републике
Српске)
Истеком мандата Скуштини општине предходног
сазива стекли су се услови
да се утврди и
престанак мандата замјенику начелника.
Права по основу радног односа и престанка
фунције именовани остварује у складу са Законом
о статусу фунционера у јединици локалне
самоуправе.
На основу напријед наведеног начелник је утврдио
приједлог Рјешења као у диспозитиву и предложио
Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине усвојила је наведени
приједлог и одлучила као у диспозитиву овог
рјешења.
Правна поука:
Против овог рјешења није
дозвољена жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Требињу у року од 30
дана од достављања Рјешења . .
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 1/21 ПРЕСЈЕДНИК
Датум:28.01.2021. г, Момчило Вукотић,с.р.

4

3.

Богдан Ботић , изабран је за замјеника
начелника општине Невесиње, на вријеме
трајања мандата сазива Скупштине
Општине Невесиње.
У складу са Законом о статусу функционер
јединица локалне самоуправе замјеник
начелника је фунционер, а дужност
обавља са статусом запосленог лица на
основу рјешења о радном односу на
мандатни период, које ће донијети
Начелник општине.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Невесиње“.
Образложење

Чланом 39. алинеја 21.
Закона о ликалној
самоуправи прописано је да Скупштина општине
бира и разрјешава , замјеника начелника општине,
а чланом 56. истог Закона да Скупштина бира и
разрјeшава замјеника на приједлог начелника
општине.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе прописано је да се избор
функционера врши у складу са изборним
прописима, прописима који уређују систем локалне
самоуправе,
статутом
јединице
локалне
самоуправе и пословником о раду скупштине
јединице локалне самоуправе.
Чланом 64. и 65 Статута општине Невесиње,
прописано је да мандат замјеника начелника
општине траје до краја мандата начелника
општине, односно Скупштине општине, а бира га
Скупштина општине на приједлог начелника
општине тајним гласањем у поступку прописаном
Пословником Скупштине општине.
Начелник општине је у складу са чланом 173.
Пословника Скупштине општине, предложио
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Богдана Ботића на мјесто замјеника начелника
општине.
У складу са чланом 9. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе, а у
вези са чланом 2. истог Закона прописано је да
функционер своју дужност обавља са статусом
запосленог лица по основу рјешења о раду на
мандатни период утврђен изборним прописима.
Рјешење о радном односу замјеника начелника
општине донијеће Начелник општине након избора
од стране Скупштине општине, што је регулисано
чланом 6. став 2. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе.
На основу напријед наведеног Скупштина општине
Невесиње на 2. сједници одржаној 28.01.2021.
године донијела је рјешење као у диспозитиву.
Правна поука: Ово рјешење је коначно и против
истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда
у Требињу у року од 30 дана од достављања
рјешења.
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(„Службени гласник општине Невесиње“ број1/18)
на вријеме трајања мандата Скупштине.
Комисија за избор и именовање , у складу са
својим овлашћењима,
констатовала је да
престанком мандата Скупштине у складу са
Законом престаје и мандат секретара Скупштине
па је предложила разрјешење Новке Дабарчић,
дужности секретара Скупштине општине, због
истека мандата.
Права из радног односа након разрјешења
именоване утврдиће се у складу са чланом 57.
Закона о службеницима и намјештениоцима
Републике Српске , о чему Рјешење доноси
начелник општине.
Скупштина општине усвојила је наведени
приједлог Комисије и одлучила као у диспозитиву
овог рјешења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе Општине
Невесиње у року од 15 дана од дана достављања
Рјешења..
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 3/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021.
Момчило Вукотић, с.р.
.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 2/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић, с.р.

6.
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16,36/19 ), члана 50 и
52. став 3 тачка 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број: 97/16 ) и члана 36. алиније 21
Статута општине Невесиње („ Службениу гласник
општине Невесиње“ бр.6/17.16/17), новоизабрана
Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници
одржаној 28.01.2021. године, донијела је

На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50. став
1, члана 51. и члана 52. ст. 4. и 5. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2.
тачка 21 и члана 55. став 4. Статута Општине
Невесиње („Службени гласник Општине Невесиње,
број 6/17)16/17) новоизабрана, Скупштина Општине
Невесиње, на 2 сједници одржаној дан 28.01.1.2021.
године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешење дужности секретара Скупштине
општине Невесиње

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности секретара
Скупштине општине

5.

1. Новка Дабарчић разрјешава се дужности
секретара Скупштине општине Невесиње, због
истека мандата на који је именована .
2. Именована, права по основу радног односа
након разрјешења остварује у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Невесиње“.
О б р а з л о ж е њ е:
Новка Дабарчић именована је за секретара
Скупштине
општине
Невесиње
Рјешењем
Скупштине број 01/013-19/18 од 07.02.2018 године

1.

Новка Дабарчић, именује се за вршиоца дужности
секретара Скупштине Општине Невесиње са даном
28.0.2021. године
до провођење поступка
именовања секретара, у складу са законом, а
најдуже за период до 90 дана..

2.

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Невесиње“.
Образложење
Новка Дабарчић, секретар Скупштине општине
бившег сазива разријешена је дужности због истека
мандата.
Чланом 52. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима
у
органима
јединице
локалн самоуправе, прописано је да након
престанка мандата секретара скупштине, скупштина
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до окончања поступка именовања секретара
у
складу са овим законом
именује
вршиоца
дужности , а најдуже на период до 90 дана.
Чланом 55. став 4. Статута Скупштине општине
Невесиње прописано је да након престанка
мандата секретара,
Скупштина
општине
именује
вршиоца дужности секретара, у складу
са законом.
Комисија за избор и именовање је, на основу
напријед наведеног
утврдила,
приједлог
рјешења
и
предлoжила
Скупштини
општине
да Новку Дабарчић именује на мјесто
вршиоца дужности секретара Скупштине општине
до провођења поступка јавне конкуренције и
коначног именовања на упражњену позицију, а
најдуже до 90 дана.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Невесиње у року од 15 дана од дана достављања
Рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 3/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић,с.р.

7.

На основу члана 39.став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, број:97/16,36/19), члана 55. став
1.Закона о службеницима и намјештеницима у
органима
јединице
локалне
самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 97/16 ),
члана 36 алинеја 21. и члана 74. став 1. Статута
општине Невесиње («Службени гласник општине
Невесиње“, број: 6/17,16/17),
новоизабрана
Скупштина општине Невесиње на 2. сједници,
одржаној дана 28.01.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника Одјељења за привреду
и друштвене дјелатности
1.

2.

3.

Синишпа Братић, разрјешава се дужности
начелника
Одјељења
за
привреду
и
друштвене дјелатности у Oпштинској управи
општине Невесиње, због истека мандата на
који је именован.
Права по основу радног односа након
разрјешења, именовани из тачке 1.овог
Рјешења остварује у складу са чланом
57.Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе на
основу Рјешења надлежног органа.

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ Број 1 страна
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07.02.2018. године („Службени гласник општине
Невесиње“ број 1/18) на вријеме трајања мандата
Скупштине општине.
Чланом 55. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“
бр 97/16), и чланом 73. Статута општине Невесиње
(„Службени
гласник
општине
Неевсиње„бр.
6/17,16/17) прописано је да начелнику Одјељења
мандат траје док траје мандат Скупштине која га је
изабрала из ког разлога је неопходно донијети
Рјешење о разрјешењу.
Чланом 74. Статута општине Неевсиње утврђено је
да на приједлог Начелника, Скупштина Општине
може разријешити начелника одјељења
у
случајевима утврђеним законом
Руководећи се напријед наведеним начелник
општине је предложио Скупштини општине
разрјешење Синише Братића, дужности начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатност у
Oпштинској управи општине Невесиње, због истека
мандата.
Права из радног односа након разрјешења
именованог утврдиће се у складу са чланом 57.
Закона о службеницима и намјештениоцима
Републике Српске , о чему Рјешење доноси
начелник општине.
Скупштина општине усвојила је наведени
приједлог и одлучила као у диспозитиву овог
рјешења.
Правна поука: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 5-3 /21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021.
Момчило Вукотић ,с.р.

8.

На основу члана 39.став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, број:97/16,36/19), члана 55. став
1.Закона о службеницима и намјештеницима у
органима
јединице
локалне
самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 97/16 ),
члана 36 алинеја 21. и члана 74. став 1. Статута
општине Невесиње («Службени гласник општине
Невесиње“, број: 6/17,16/17),
новоизабрана
Скупштина општине Невесиње на 2. сједници,
одржаној дана 28.01.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника Одјељења за
финансије

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „ Службеном гласнику општине
Невесиње“.
Образложење

1.

Синиша Братић, именован је за начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у
Oпштинској управи општине Невесиње, Рјешењем
Скупштине
општине
број
01/013-16/18
од

Зорка Умићевић, разрјешава се дужности
начелника Одјељења за финансије у
Oпштинској управи општине Невесиње, због
истека мандата на који је именована.

2.

Права по основу радног односа након
разрјешења, именована из тачке 1. овог
Рјешења остварује у складу са чланом 57.
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Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе, на
основу рјешења надлежног органа.
3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у“ Службеном
гласнику општине Невесиње“.

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ Број 1 страна
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Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници,
одржаној дана 28.01.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне
послове

Образложење

1.

Зорка Умићевић , именована је за начелника
Одјељења за финансије у Oпштинској управи
општине Невесиње, Рјешењем Скупштине општине
број 01/013-15/18 од 07.02.2018.године („Службени
гласник општине Невесиње“ број 1/18) на вријеме
трајања мандата Скупштине општине.

Слободан Шиљеговић, разрјешава се
дужности
начелника
Одјељења
за
просторно
уређење
и
стамбено
комуналне послове у Oпштинакој управи
општине Невесиње, због истека мандата
на који је именован.

2.

Права по основу радног односа након
разрјешења, именовани из тачке 1. овог
Рјешења остварује у складу са чланом 57.
Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе,
на основу Рјешења надлежног органа.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Невесиње.

Чланом 55. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ бр 97/16), и чланом 73.
Статута општине Невесиње („Службени гласник
општине Неевсиње„ бр. 6/17,16/17) прописано је
да начелнику Одјељења мандат траје док траје
мандат Скупштине која га је изабрала из ког
разлога је неопходно донијети Рјешење о
разрјешењу.
Чланом 74. Статута општине Неевсиње утврђено је
да на приједлог Начелника, Скупштина Општине
може разријешити начелника одјељења
у
случајевима утврђеним законом
Руководећи се напријед наведеним начелник
општине је предложио Скупштини општине
разрјешење Зорке Умићевић, дужности начелника
Одјељења за финансије у Oпштинској управи
општине Невесиње, због истека мандата.
Права из радног односа након разрјешења
именованој утврдиће се у складу са чланом 57.
Закона о службеницима и намјештениоцима
Републике Српске , о чему Рјешење доноси
начелник општине.
Скупштина општине усвојила је наведени
приједлог и одлучила као у диспозитиву овог
рјешења.
Правна поука: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 5-/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021.
Момчило Вукотић ,с.р.

9.

На основу члана 39.став 1. алинеја 21.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, број:97/16, 36/19) члана 55. став
1. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима
јединице
локалне
самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 97/16 ),
члана 36. алинеја 21 и члана 74. став 1. Статута
општине Невесиње («Службени гласник општине
Невесиње“,
број:
6/17,16/17),
новоизабрана

Образложење
Скупштина општине Невесиње на сједници одржаној
дана 07.02.2018 године Рјешењем број 01/013-17/18
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 1/18 )
именовала je Слободана Шиљеговића за начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбено
комуналне послове у Oпштинској управи општине
Невесиње, на вријеме трајања мандата Скупштине.
Чланом 55. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“
бр 97/16, и чланом 73. Статута општине Невесиње
(„Службени
гласник
општине
Неевсиње„бр.
6/17,16/17) прописано је да начелнику Одјељења
мандат траје док траје мандат Скупштине која га је
изабрала из ког разлога је неопходно донијети
Рјешење о разрјешењу.
Чланом 74. Статута општине Неевсиње утврђено је
да на приједлог Начелника, Скупштина Општине
може разријешити начелника одјељења
у
случајевима утврђеним законом
Руководећи се напријед наведеним начелник
општине је предложио Скупштини општине
разрјешење Слободана Шиљеговића начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбено
комуналне послове у Oпштинској управи општине
Невесиње, због истека мандата.
Права из радног односа након разрјешења
именованој утврдиће се у складу са чланом 57.
Закона о службеницима и намјештениоцима
Републике Српске , о чему Рјешење доноси
начелник општине.

29.01.2021 . год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Скупштина општине усвојила је наведени
приједлог и одлучила као у диспозитиву овог
рјешења.
Правна поука: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 5-1/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р.

Чланом 74. Статута општине Неевсиње утврђено је
да на приједлог Начелника, Скупштина Општине
може разријешити начелника одјељења
у
случајевима утврђеним законом

10.

Права из радног односа након разрјешења
именованој утврдиће се у складу са чланом 57.
Закона о службеницима и намјештениоцима
Републике Српске , о чему Рјешење доноси
начелник општине.

На основу члана 39.став 1. алинеја 21.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, број:97/16,36/19) члана 55. став
1. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима
јединице
локалне
самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 97/16 ),
члана 36. алинеја 21 и члана 74. став 1. Статута
општине Невесиње («Службени гласник општине
Невесиње“,
број:
6/17,16/17),
новоизабрана
Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници,
одржаној дана 28.01.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника Одјељења за општу
управу
1.

Сандра Зиројевић, разрјешава се дужности
начелника Одјељења за општу управу у
Општинској управи општине Невесиње због
истека мандата на који је именована.

2.

Права по основу радног односа након
разрјешења именована из тачке 1.овог
Рјешења , остварује у складу са чланом 57.
Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе , а
на основу Рјешења надлежног органа.

3.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Невесиње.
Образложење

Скупштина општине Невесиње на сједници одржаној
дана 07.02.2018 године Рјешењем број 01/013-14/18
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 1/18 )
именовала je Сандру Зиројевић за начелника
Одјељења за општу управу у Општинској управи
општине Невесиње, на вријеме трајања мандата
Скупштине.
Чланом 55. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе
(„Службени гласник Републике
Српске“ бр 97/16), и чланом 73. Статута општине
Неевсиње
(„Службени
гласник
општине
Неевсиње„бр. 6/17,16/17)
прописано је да
начелнику Одјељења
мандат траје док траје
мандат Скупштине која га је изабрала из ког
разлога је неопходно донијети Рјешење о
разрјешењу.

Руководећи се напријед наведеним начелник
општине је предложио Скупштини општине
разрјешење Сандре Зиројевић,
дужности
начелника Одјељења за општу управу
у
Општинској управи општине Невесиње, због истека
мандата.

Скупштина општине усвојила је наведени
приједлог и одлучила као у диспозитиву овог
рјешења.
Правна поука: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања
рјешења
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 5-1/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р.

11.

На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,број: 97/16,36/19) , члана 55.
став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
), члана 36. став 2. тачка 21.Статута општине
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“,
број: 6/17,16/17 ), новоизабрана Скупштина
општине Невесиње на 2.
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
1.

2.

Милутин Самарџић, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности у Општинској управи
општине Невесиње, са 28.01.2021. године до
окончања поступка именовања начелника
одјељења у складу са законом а најдуже за
период до 90 дана.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Невесиње “.
Образложење

Синиша Братић, разријешен је
дужности
начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности због истека мандата сазива Скупштине
општине која га је именовала.
Скупшина општине,
именује и разрјешава
начелнике одјељења, што је утвђено чланом 39.
став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи

29.01.2021 . год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16
и 36/19) и чланом 36. став 2. тачка 21.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“, број: 6/17,16/17).
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе утврђено је да, након престанка
мандата начелнику одјељења, Скупштина општине
на приједлог начелника општине, до окончања
поступка именовања у складу са овим Законом,
именује вршиоца дужности начелника, а најдуже
за период до 90 дана.
Начелник општине је на основу напријед наведеног
утврдио
приједлог
рјешења
о
именовању
Милутина Самарџића на мјесто вршиоца дужности
начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности
и предлажио Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Невесиње је на 2 сједници
одржаној 28.01. 2021. године одлучила као у
диспозитиву рјешења
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана
од дана достављања рјешења .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 7/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р.

12.

На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,број:97/16 и 36/19), члана 55.
став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
), члана 36. став 2. тачка 21.Статута општине
Невесиње
(„Службени
гласник
општине
Невесиње“,број: 6/17,16/17 ), на 2. сједници
одржаној
28.01.
2021.
год.
новоизабрана
Скупштина општине Невесиње, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије
1.

2.

Сања Брењо, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за финансије у
Општинској управи општине Невесиње, са
28.01.2021. године до именовања начелника
одјељења у складу са законом, а најдуже за
период до 90 дана.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Невесиње “.
О б р а з л о ж е њ е:

Зорка Унићевић, разријешена је
дужности
начелника Одјељења за финансије због истека
мандата сазива Скупштине општине која ју је
именовала.
Скупшина општине,
именује и разрјешава
начелнике одјељења, што је утвђено чланом 39.
став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16
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и 36/19) и чланом 36. став 2. тачка 21.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“, број:6/17,16/17).
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе утврђено је да, након престанка
мандата начелнику одјељења, Скупштина општине
на приједлог начелника општине, до окончања
поступка именовања у складу са Законом, именује
вршиоца дужности начелника, а најдуже за период
до 90 дана.
Начелник општине је на основу напријед наведеног
утврдио приједлог рјешења о именовању Сање
Брењо на мјесто вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије и предлажио Скупштини
општине доношење истог.
Скупштина општине Невесиње је на 2 сједници
одржаној 28.01. 2021. године одлучила као у
диспозитиву рјешења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана
од дана достављања рјешења именованој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 7/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р.

13.

На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,број:97/16 и 36/19) и члана 55.
став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
), члана 36. став 2. тачка 21.Статута општине
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“,
број: 6/17,16/17 ), на 2. сједници одржаној 28.01.
2021. године новоизабрана Скупштина општине
Невесиње , донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за за просторно уређење и стамбено
комуналне послове
1. Сандра Зиројевић, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за
просторно
уређење и стамбено комуналне послове у
Општинској управи општине Невесиње, са
28.01.2021. године до
именовања начелника
одјељења у складу са законом, а најдуже за
период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Невесиње “.
О б р а з л о ж е њ е:
Слободан Шиљеговић, разријешен је дужности
начелника Одјељења за за просторно уређење и
стамбено комуналне послове због истека мандата
сазива Скупштине општине која га је именовала.
Скупшина општине,
именује и разрјешава
начелнике одјељења, што је утвђено чланом 39.
став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16
и 36/19) и чланом 36. став 2. тачка 21.Статута

29.01.2021 . год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“, број:6/17,16/17).
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе утврђено је да, након престанка
мандата начелнику одјељења, Скупштина општине
на приједлог начелника општине, до окончања
поступка именовања у складу са овим Законом,
именује вршиоца дужности начелника, а најдуже
за период до 90 дана.
Начелник општине је на основу напријед наведеног
утврдио приједлог рјешења о именовању Сандра
Зиројевић на мјесто вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и
предлажио Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Невесиње је на 2 сједници
одржаној 28.01.. јануара 2021. године одлучила
као у диспозитиву рјешења
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана
од дана достављања рјешења .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 8/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р.

14.

На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,број:97/16), члана 36/19) и 55.
став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
), члана 36. став 2. тачка 21.Статута општине
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“,
број: 6/17,16/17 ), на 2. сједници одржаној 28.01.
2021. године новоизабрана Скупштина општине,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за Општу управу
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1.

Александар Марић, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу
управу у Општинској управи општине
Невесиње,
са
28.01.2021.
године
до
именовања начелника одјељења у складу са
законом, а најдуже за период до 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Невесиње “.
О б р а з л о ж е њ е:
Сандра Зиројевић , разријешена је дужности
начелника Одјељења за Општу управу због истека
мандата сазива Скупштине општине која ју је
именовала.
Скупшина општине,
именује и разрјешава
начелнике одјељења, што је утвђено чланом 39.
став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16
и 36/19) и чланом 36. став 2. тачка 21.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“, број:6/17,16/17).
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе утврђено је да, након престанка
мандата начелнику одјељења, Скупштина општине
на приједлог начелника општине, до окончања
поступка именовања у складу са Законом, именује
вршиоца дужности начелника, а најдуже за период
до 90 дана.
Начелник општине је на основу напријед наведеног
утврдио
приједлог
рјешења
о
именовању
Александара Марића на мјесто вршиоца дужности
начелника Одјељења за општу упаву и предлажио
Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Невесиње је на 2 сједници
одржаној 28.01. 2021. године одлучила као у
диспозитиву рјешења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана
од дана достављања рјешења именованој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 9/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р.

15.
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
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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

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
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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
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
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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
Обрађивач: Одјељење за Општу управу
Предлагач: Начелник општине
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
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. год.
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
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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
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
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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
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
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

2021.године

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

29.01.2021 . год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ Број 1 страна

17

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.

16.

На основу члана 39. став 2. тачка 21
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16,36/19), члана 36. став
2 тачка21 Статута општине Невесиње“ („Службени
гласник Републике Српске“ број 6/17,16/17) и члана
43. став 3. Пословника о раду Скупштине општине
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“
број 10/17,10/19), новоизабране Скупштине општине
Невесиње на својој другој сједници одржаној дана
28.01.2021.. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу сталних радних тијела Скупштине
општине Невесиње
I
Разрешевају се дужности чланови сталних радних
тијела Скупштине општине Невесиње, због истека
мандата:

1.

Комисиja за прописe
1.
2.
3.
4.
5.

Дарко Марић, предсједник
Неђо Милинић, замјеник предсједника
Градимир Спремо, члан
Дијана Перин,члан
Марко Граховац, члан

Мандатско имунитетскa комисija
1.
2.
3.

Александар Марић, предсједник
Милан Самарџија, замјеник предсједника
Максим Брењо, члан

Комисиja за буџет и финансије
1.
2.
3.

Милосав Уљаревић, предсједник
Дарко Марић, замјеник предсједника
Владан Савић, члан
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4.
5.

Радмило Граховац, члан
Сузана Савић, члан

Комисиja за заштиту људских права и
представке и притужбе грађана
1.
2.

3.
4.
5.
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4. Бојан Граховац, члан
5. Саша Митрић, члан
Савјет за културу
1.
2.
3.
4.
5.

Небојша Жерајић, предсједник
Неда Ђоговић, замјеник предсједника
Тања Ивковић, члан
Јулијана Андријашевић, члан
Јелена Шешлија, члан
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику
општине Невесиње“.

Огњен Куљић, предсједник
Миљан Авдаловић, замјеник предсједника
Александар Марић, члан
Јован Васиљевић, члан
Сузана Кешељ, члан

Комисиja за мјесне заједнице и сарадњу са
општинама и градовима
1.
2.

3.
4.
5.

Богдан Ботић, предсједник
Милан Самарџија, замјеник предсједника
Весо Радић, члан
Славиша Сокнић, члан
Немања Кљакић, члан

Комисијa за вјерска питања
1.
2.
3.

Небоиша Жерајић, предсједник
Неда Ђоговић, замјеник предсједника
Наташа Ковач, члан

Комисију за награде и признања
1.
2.
3.

Момчило Вукотић, предсједник
Јелена Капор, замјеник предсједника
Богдан Ботић, члан

Комисијa за равноправност полова
1.
2.

3.
4.
5.

Сузана Кешељ, предсједник,
Миљан Авдаловић, замјеник предсједника

Дајана Јонлија, члан
Наташа Радић, члан
Тања Мањак, члан

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 10/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р.

17.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Комисије за
прописе
I
У Комисију за прописе изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Јелена Капор, предсједник
Авдаловић Миљан, замјеник предсједника
Миљан Иваниш,члан
Немања Паровић,члан
Саша Шиповац,члан

. Етичка комисију части
1.
2.

3.
4.
5.

Максим Брењо, предсједник
Јован Васиљевић, замјеник предсједника
Момчило Вукотић, члан
Саша, Брењо ,члан.
Кристина Сулавер, члан

Комисија за питања младих
1.
2.
3.
4.
5.

Верољуб Продановић
Синиша Килибарда, замјеник предсједника
Сузана Кешељ, члан
Ненад Васиљевић, члан
Бојан Буха, испред невладине сектора,члан

Савјет за спорт

II
Комисија за прописе:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

1. Милосав Уљаревић, предсједник
2. Слободан Гушић, замјеник предсједника
3. Милан Вујадиновић, члан
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разматра
мишљења
и
приједлоге
статутарне природе упућене Скупштини,
разматра нацрт и приједлог Статута,
утврђује нацрт и приједлог Пословника
Скупштине,
разматра приједлоге за покретање поступка
за промјену Статута и Пословника,
разматра приједлоге одлука и других аката
које доноси Скупштина у погледу њихове
усаглашености са Уставом, законом и
Статутом, као и у погледи њихове правне
обраде,
даје мишљење о поднесеним амандманима
на приједлоге аката које разматра,
разматра приједлоге и захтјеве за давање
аутентичних тумачења одлука и других
аката Скупштине и утврђује приједлоге
текста аутентичног тумачења,

29.01.2021 . год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
разматра општа акта других органа и
организација које потврђује или на које даје
сагласност Скупштина, те о томе даје
мишљење и приједлоге Скупштини,
9) утврђује и сачињава пречишћене текстове
одлука и других општих аката на основу
овлаштења Скупштине,
10) разматра иницијативе за доношење општих
аката Скупштине и
11) разматра и друга питања која се односе на
примјену Статута, Пословника и других
општих аката Скупштине и о тим питањима
доставља мишљење Скупштини.

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ Број 1 страна

8)

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р.

18.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Комисије за
буџет и финасије

5)

6)

Милосав Уљаревић, предсједник
Небојша Жерајић, замјеник предсједника
Сузана Савић,члан
Владан Савић ,члан
Драгана Кравић,члан

Комисија за буџет и финансије:
1)

2)
3)

4)

прати израду и разматра нацрт и приједлог
буџета Општине и извјештаје о извршењу
буџета Општине и обавезна је да поднесе
своје мишљење о буџетском приједлогу и
извјештају о извршењу буџета,
разматра и друге финансијске документе
које доноси Скупштина и о њима даје своје
мишљење,
прати остваривање прихода и расхода
Општине, спровођење утврђене политике,
извршавање закона, других прописа и аката
Скупштине у овој области,
разматра питања кориштења буџетских
средстава
од
стане
корисника
тих
средстава,

предлаже Скупштини доношење мјера за
рационалније и ефикасније кориштење
буџетских
средстава
и
остваривање
утврђене политике у области прихода и
расхода општине,
врши и друге послове из ове области по
одлукама и закључцима Скупштине.
III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-1/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р

19.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Комисије за
награде и признања
I
У Комисију за за награде и признања изабрани су:
1.
2.
3.

I
У Комисију за буџет и финасије изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.
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Момчило Вукотић,предсједник
Јован Васиљевић,члан
Сандра Ковачевић,члан
II

1)

предлаже Скупштини доношење одлука о
установљењу награда и признања Општине
која се додјељују за радове и дјела која
заслужују опште признање и истицање,
2) утврђује критеријуме и поступак за додјелу
награда и признања и брине се о њиховом
спровођењу,
3) брине се да ликовно или друго умјетничко
рјешење награде симболизује историјске и
културне вриједности Општине,
4) припрема и утврђује приједлоге за додјелу
награда и признања.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-2/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021.
Момчило Вукотић ,с.р
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20.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ Број 1 страна
I
У Комисију за питање младих изабрани су:
1.
2.

3.
4.
5.

Комисија за питање младих:
1)

I
У Комисију за за вјерска питања изабрани су:

2)

1. Дарко Марић, предсједник
2. Анто Шиповац,члан
3. Славиша Сокнић,члан

3)

II
Комисија за вјерска питања:

4)

прати спровођење закона и других прописа који
се односе на вјерске заједнице и даје
Скупштини и другим органима у Општини
мишљења и приједлоге о појединим питањима
из односа органа локалне самоуправе и
вјерских заједница,
ради на остваривању сарадње са вјерским
заједницама које дјелују на подручју Општине,
разматра питања и информације о вјерској,
националној и етничкој толеранцији и најмање
једном годишње о томе подноси извјештај
Скупштини,
залаже се за остваривање вјерске и националне
толеранције на подручју Општине и
обавља и друге послове из ове области.

2)
3)

4)
5)

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-3/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р

21.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Комисије за
питање младих

Ђорђе Таминџија, предсједник
Драгана Голијанин, замјеник предсједника
Горан Вучетић,члан
Срђан Кнежевић,члан
Срђан Шиповац,члан
II

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Комисије за
вјерска питања

1)
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5)
6)

7)

предлаже Скупштини
план омладинске
политике за подручје Општине,
разматра приједлог и даје мишљење о
организовању омладинских
манифестација од интереса за Општину,
прати стање и појаве у животу и раду
младих и предлаже Скупштини програме и
мјере за дјеловање општинских органа и
служби у овој области,
ради
на
сузбијању
малољетничке
делинквенције, наркоманије и других
токсикоманија,
иницира
покретање
пројеката и реализацију активности на
превентивном дјеловању међу младима,
предлаже програме креативног ангажовања
и едукације младих у области културе,
спорта и других активности,
остварује
сарадњу
са
домаћим
и
међународним
организацијама
и
институцијама које се баве питањима
младих, без обзира да ли ове организације
дјелују на професионалној или волонтерској
основи и
врши и друге послове из ове области на
основу одлука Скупштине.
III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-4/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021.
Момчило Вукотић ,с.р

22.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Етичка
комисија части
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I
У Етичку комисију части изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Момчило, Вукотић предсједника
Милутин Самарџић, замјеник
предсједник
Милован Цвијетић,члан
Славиша Сокнић,члан
Маја Радовановић,члан
II

Етичка комисија части:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

прати и анализира примјену Кодекса,
прати рад одборника Скупшине и указује на
појаве кршења Кодекса,
разматра пријаве од одборника, грађана и
удружења грађана и других организација о
кршењу Кодекса и води поступак на основу
тих пријава,
предлаже Скупштини санкције за оборнике
за које се утврди да је извршена повреда
Кодекса,
обавјештава јавност о свом раду,
предлаже измјене и допуне Кодекса и
обављa друге послове у складу са Кодексом
и актима Скупштине.
III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-5/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р

23.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Комисија за
мјесне заједнице и сарадњу са општинама и
градовима
I
У Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са
општинама и градовима изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Сандра Ковачевић,предсједник
Слађан Кнежевић, замјеник предсједника
Миљан Ђурасовић,члан
Милица Милићевић ,члан
Драгана Голијанин,члан

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ Број 1 страна
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II
Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са
општинама и градовима:
1)

разматра иницијативе за оснивање мјесних
заједница
и
процјењује
њихову
оправданост,
2) разматра приједлоге аката о оснивању и
раду мјесне заједнице, односно приједлог
одлуке о
цјелисходности иницијативе за
оснивање мјесне заједнице,
3) разматра питања поступка оснивања
мјесних заједница,
4) анализира рад органа мјесних заједница и
предлаже мјере за унапређивање њиховог
рада,
5) предлаже мјере којима се подстиче
међусобна
сарадња,
повезивање
и
удруживање средстава мјесних заједница
на рјешавању питања од заједничког
интереса,
6) предлаже расподјелу буџетских средстава
мјесним заједницама за финансирање
функција органа мјесних заједница,
7) разматра
приједлоге,
примједбе
и
иницијативе упућене општинским органима
у вези са радом мјесних заједница и о томе
извјештава Скупштину,
8) разматра извјештаје и информације о стању
објеката
и
комуналне
и
друге
инфраструктуре у мјесним заједницама и
предлаже предузимање одређених мјера,
9) доставља
Скупштини
мишљења,
иницијативе и приједлоге из свог дјелокруга
рада и
10) обавља и друге послове из ове области у
складу са одлукама и закључцима
Скупштине.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-6/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р

24.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Комисија за
равноправност полова

29.01.2021 . год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
I
У Комисија за равноправност полова изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Сандра Ковачевић, предсједника
Милан Ковачевић, замјеникпредсједника
Милосав Кљакић ,члан
Срђан Таминџија ,члан
Богдан Ботић,члан
II

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ Број 1 страна

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Комисија за
заштиту људских права и представке и притужбе
грађана
I
У Комисију за заштиту људских права и представке
и притужбе грађана: изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Комисија за равноправност полова:
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

прати примјену принципа равноправности
полова у управљању и одлучивању,
разматра нацрте и приједлоге одлука које
доноси
Скупштина
из
аспекта
равноправности
полова,
иницира да се у надлежним органима и
институцијама сачине програми и планови
побољшања
полне
заступљености
у
органима власти на свим нивоима,
посредством медија утиче на развијање
свијести код грађана о равноправности
полова,
посредством надлежних органа утиче на
елиминацију и спречавање свих облика
насиља у јавној сфери живота, као и на
спречавање
директне и индиректне
дискриминације засноване на полу,
активно учествује на унапређивању права
равноправности и заштите грађана и
предлаже мјере за уклањање свих облика
дискриминације, а посебно које се односе
на рад и запошљавање, социјалну и
здравствену заштиту, образовање, културу
и информисање и заштиту од насиља у
породици
остварује сарадњу са удружењима грађана
из ове области и Гендер Центром Владе РС
обавља и друге послове из ове области у
складу са законом и актима Општине.
III

1)

2)

3)

4)

5)

6)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-7/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р
На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је

Славиша Сокнић, предсједник
Миљан Иваниш, замјеник предсједника
Јелена Капор,члан
Владан Савић члан
Драгана Голијанин, члан
II

Комисија за заштиту људских права и
представке и притужбе грађана:

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».

25.
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7)

разматра питања остваривања и заштите
слобода и права грађана, а посебно питања
везана за кршење слобода и права од
стране општинске административне службе
и институција које врше јавна овлашћења из
надлежности општине,
указује на појаве и проблеме у остваривању
и заштити људских права и слобода и
предлаже мјере Скупштине у циљу њихове
заштите,
испутује
и
разматра
представке
и
приједлоге које грађани или правна лица
упућују или непосредно подносе Скупштини
и према потреби предлаже надлежним
органима мјере за рјешавање питања
изнесених у приједлозима и
о томе
обавјештава подносиоца,
проучава представке и приједлоге којим
грађани, предузећа и друге организације
указују на неправилно спровођење Закона,
као и одлука и других аката Скупштине од
стране надлежних органа и о томе
обавјештава Скупштину,
разматра и проучава појаве на које се у
представкама и приједлозима указује, ради
сагледавања
узрока
због
којих
се
представке и приједлози упућују Скупштини
и предлаже предузимање потребних мјера,
разматра и друга питања у домену заштите
људских права и слобода, као и могућност
побољшања рада општинске управе и
институција које врше јавна овлашћења из
надлежности општине,
обавља и друге послове из ове области по
одлукама и закључцима Скупштине.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-8/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р

29.01.2021 . год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
26.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Савјет
за спорт

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ Број 1 страна
27.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Савјет
за културу

I
У Савјет за спорт изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Милосав Уљаревић,предсједник
Владан Савић,замјеник предсједника
Синиша Петковић, члан
Александар Рашовић, члан
Алекса Граховац, члан
II
Савјет за спорт:

1)

разматра приједлоге и даје мишљење
Скупштини о организацији спорта на нивоу
Општине,
као и кориштење спортских објеката и
терена,
9) разматра приједлоге и даје мишљење о
одржавању спортских манифестација од
значаја за Општину, Републику Српску и
Босну и Херцеговину, које се финансирају
из буџета Општине,
10) успоставља спортску сарадњу са другим
општинама и градовима у Републици
Српској и шире,
11) успоставља
сарадњу
са
спортским
организацијама, општинским и градским
савезима, установама и институцијама у
области спорта и физичке културе,
12) утврђује и предлаже Скупштини годишњи
календар спортских манифестација, које се
финансирају из буџета Општине,
13) утврђује приједлог одлуке о проглашењу
најистакнутијих спортских колектива и
појединаца и додјеле годишњих признања и
14) утврђује приједлог одлуке о додјели
финансијских
средстава
предвиђених
буџетом Општине, за спортске колективе и
појединце и упућује их Скупштини на
доношење,
15) обавља и друге послове из области спорта
у складу са законом, одлукама и
закључцима Скупштине.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-9/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р
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I
У Савјет за културу изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

Миљан Авдаловић, предсједник
Слађан Кнежевић замјеник предсједник
Драгана Матрак Буквић, члан
Горан Жерајић, члан
Милутин Самарџић, члан
II
Савјет за културу:
1)

разматра приједлоге и даје мишљење
Скупштини о организовању и одржавању
манифестација у области културе од
интереса за Општину,
2) предлаже Скупштини оснивање институција
у области културе од значаја за Општину,
3) остварује сарадњу са институцијама у
области културе у Општини, Републици
Српској и шире,
4) даје приједлоге и мишљење Скупштини у
вези са финансирањем манифестација и
институција из области културе, из буџета
Општине,
5) утврђује и предлаже Скупштини годишњи
календар културних манифестација на
подручју Општине које се финансирају из
буџета Општине,
6) утврђује приједлог одлуке о проглашењу
најистакнутијих колектива и појединаца у
области културе и додјели годишњих
признања,
7) разматра приједлог одлуке о додјели
финансијских
средстава,
предвиђених
буџетом за пројекте и активности колектива
и појединаца у области културе и упућује их
Скупштини на доношење и
8) обавља и друге послове из ове области
културе у складу са одлукама и закључцима
Скупштине.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-10/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р

29.01.2021 . год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
28.

На основу члана 39. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16,36/19)
члана 36.Статута
општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45.
Пословника о раду Скупштине општине(„Службени
гласни општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)
новоизабрана Скупштина општине Невесиње на 2.
сједници одржаној дана
28.01.2021..године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Одбор
за здравље
I
У Одбор за здравље изабрани су:
1. Милосав Уљаревић,предсједник
2. Богдан Ботић, замјеник предсједника
3. Александар Марић,члан
4. Жарко Таминџија,члан
5. Новица Медан Новица,члан
II

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ Број 1 страна
1)

2)
3)
4)
5)

24

прати и анализира стање у здравству на
подручју Општине, подноси иницијативе
и предлаже предузимање одговарајућих
мјера,
прати стање у подручју примарне
здравствене
заштите
и
пружања
здравствених услуга,
разматра приједлоге аката о оснивању
задравствених установа на подручју
Општине,
разматра извјештаје и информације о
раду здравствених установа и о томе
доставља своје мишљење
разматра друга питања у складу са
законом и другим прописима и актима
Скупштине.
III

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у « Службеном гласнику општине
Невесиње».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број:01/013- 11-11/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 28.01.2021. Момчило Вукотић ,с.р

Одбор за здравље:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
29.
Број: 02-012.10-18/21
Датум: 28.01.2021. године
На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 67 и 88. Статута Општине
Невесиње („Службени гласник Општине Невесиње“,
број 6/17), и Стратегије развоја Општине Невесиње
за период 2014-2023. године („Сл. Гласник Општине
Невесиње“, бр. 14/13) начелник општине, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У 2021 ГОДИНИ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником
о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде прописују се услови које морају да
испуњавају
физичка
лица
пољопривредни
произвођачи (у даљем тексту: корисници) за
остваривање права на новчане подстицаје, поступци
за њихово остваривање, врста, висина и начин
исплате новчаних подстицаја, контрола и надзор
приликом остваривања подстицаја, обавезе које
морају да испуне корисници, као и потребна
документација.
Члан 2.
Право на подстицајна средства за развој
пољопривреде по овом Правилнику и ИФАД

пројектима, имају пољопривредни произвођачифизичка лица као корисници, са пребивалиштем на
подручју општине Невесиње, који
се баве
пољопривредном
производњом,
који
изврше
улагања за наведену намјену на подручју општине
Невесиње, и који су уписани у регистар
пољопривредних газдинстава (АПИФ) или у
општински регистар пољопривредних газдинстава.
Члан 3.
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје и документацију прописану овим
Правилником, корисници подносе
Комисији
именованој од стране начелника Општине.
Члан 4.
Захтјев
за
остваривање
новчаних
подстицаја за развој пољопривреде подноси се на
прописаном обрасцу који се налази у прилогу овог
Правилника и чини његов саставни дио.
Члан 5.
Доказ о инвестираним средствима је
фактура или овјерена копија фактуре, уз коју се
обавезно прилаже и фискални рачун из текуће
године, са ставкама које су предмет подстицаја.
За набавке извршене од добављача ван
подручја Републике Српске на коме није извршенаа
фискализација (Брчко дистрихт), уз доказе о
инвестираним средствима, корисник подстицаја
доставља и доказ о уплати на жиро рачун
добављача (уплатница)
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За набављена средства и опрему у
иностранству уз рачун од добављача прилаже се и
пратећа царинска документација.
Члан 6.
Ставке на рачунима које нису предмет
подстицаја неће се узимати у обзир, као ни
фактуре уз које не буду приложени фискални
рачуни.
Општина Невесиње може накнадно тражити
доставу додатне документације ако сматра да за то
има потребе , а која није наведена у Правилнику.
Члан 7.
Након обраде захтјева и провјере
достављене документације, комисија именована од
стране начелника општине сачињава записник по
свим захтјевима, којим утврђује право подносиоца
на подстицај.
На основу утврђеног права на подстицај
начелник рјешењем одобрава исплату новчаних
подстицаја корисницима.
Члан 8.
Исплата
подстицајних
средстава
корисницима врши се директним плаћањем на
њихове текуће, односно жиро-рачуне до износа
предвиђеног овим Правилником, за сваку мјеру
појединачно.
II – НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ
Право на новчане подстицаје у пољопривреди
произвођачи остварују по основу следећих мјера:
Набавка пољопривредне механизације
Набавка и узгој стеоних јуница и двизица
Набавка музних уређаја и лактофриза
Набавка сјеменског материјала
Набавка кошница и пчеларске опреме
Набавка воћних садница
1.

Набавка пољопривредне механизације
Члан 9.

Право
на
постицајна
средства
за
инвестиције у пољопривредну механизацију имају
корисници подстицаја који се баве пољопривредном
производњом и који су купили нову пољопривредну
механизацију.
Члан 10.
Подстицајна средства за набавку нове
пољопривредне механизације одобравају се за
следеће
врсте
пољопривредних
машина
и
тракторских прикључака: пољопривредни трактор,
житни комбајн и комбајн за силажу, ролобалер и
увијач за ролобалер, цистерна за осоку, приколице
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за трактор, преса за сијено, плуг, тањирача, дрљача,
сијачица за стрна жита, расипач минералног
ђубрива, утоваривач стајњака, растурач стајњака,
фреза,
мотокултиватор,
малчер,
ротациона
косачица, бочна и задња линијска косачица,
сакупљач сијена, прскалица, садилица и вадилица.
Члан 11.
Корисник подстицаја може остварити право
на подстицајна средства за куповину највише једне
погонске машине или једног прикључка у току
обрачунског периода.
Члан 12.
Корисници
подстицајних
средстава
остварују право на основу захтјева који подносе
Комисији на прописаном Обрасцу бр. 1. и уз који
прилажу следећу документацију:
- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог
Правилника.
- потврда о регистрацији пољопривредног
газдинства или пријавни образац о упису у
општински регистар пољопривредних газдинстава
- овјерену изјаву корисника подстицаја да
пољопривредну машину неће отуђити у року од 3
године.
Члан 13.
Подстицајна средстава из члана 9.
Правилника утврђују се у висини до 30% од
прихватљивих инвестираних средстава, с тим да
подстицајна средства не могу бити већа од 800,00
КМ по кориснику.
Члан 14.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
подноси се најкасније до 31. октобра текуће године и
исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову
намјену.
2.
2.1.

Набавка и узгој стеоних јуница и
двизица
Набавка стеоних јуница

Члан 15.
Право на подстицајна средства за набавку
квалитетно-приплодних
стеоних
јуница
имају
пољопривредни произвођачи корисници подстицаја
који у обрачунском периоду набаве најмање једну
квалитетно- приплодну јуницу без обзира на укупан
број грла.
Члан 16.
Корисници подстицаја остварују подстицајна
средства на основу захтјева који подносе Комисији
на прописаном Обрасцу бр.1, уз који прилажу
следећу документацију:
Рачуне у складу са чланом 5. и 6. Овог
Правилника
Копије пасоша и педигреа за купљена грла
Потврда
о
упису
у
регистар
пољопривредних газдинстава или пријавни
образац о упису у општински регистар
пољопривредних газдинстава
Овјерену изјаву да предметно грло за које
се остварује подстицај неће отуђити
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најмање 3 године, изузев због здравствених
проблема, при чему се обезбјеђује потврда
ветеринара о угинућу или неопходности
мјере принудног клања.
Члан 17.
Подстицајна средства из члана 15. овог
Правилника утврђују се у висини од 30% од
инвестираних средстава, с тим да подстицајна
средства не могу бити већа од 1.000,00 КМ по
кориснику.
2.2.

Узгој стеоних јуница и двизица

Члан 18.
Право на подстицајна средства за властиту
производњу и узгој квалитетно приплодних јуница
имају пољопривредни произвођачи корисници
подстицаја који у текућој години произведу
минимално једну јуницу млијечних, комбинованих и
аутохтоних раса, старосне доби од 12 до 24 мјесеца
у моменту подношења захтјева, без обзира на
укупан број грла.
Право на подстицајна средства за властиту
производњу и узгој квалитетно приплодних двизица
имају пољопривредни произвођачи
корисници
подстицаја који у текућој години произведу
минимално 5 квалитетно приплодних двизица, без
обзира на укупан број грла.
Члан 19.
Корисници подстицаја остварују подстицајна
средства на основу захтјева који подносе Комисији
на прописаном Обрасцу бр.1, уз који прилажу
следећу документацију:
Копије пасоша за узгојена грла (за јунице)
Образац о проведеним мјерама вакцинације
против бруцелозе у 2020 години (за
двизице), издат од надлежне ветеринарске
службе.
Потврда о упису у регистар пољопривреднх
газдинстава или пријавни образац о упису у
општински
регистар
пољопривреднх
газдинстава
Овјерену изјаву да предметна грла за које
се остварује подстицај неће отуђити
најмање 3 године, изузев због здравствених
проблема, при чему се обезбјеђује потврда
ветеринара о угинућу или неопходности
мјере принудног клања.
Члан 20.
Подстицајна средства из члана 18. овог
Правилника утврђују се у висини од 300,00 КМ по
јуници и 20,00 КМ по двизици, с тим да подстицајна
средства не могу бити већа од 500,00 КМ по
кориснику.
Члан 21.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
подноси се најкасније до 31. октобра текуће године и
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исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову
намјену.
3. Набавка музилица
Члан 22.
Право на постицајна средства за набавку
музних уређаја и лактофриза имају корисници
подстицаја који се баве производњом млијека и који
у обрачунском периоду изврше улагања у ту
намјену.
Члан. 23.
Корисници
подстицајних
средстава
остварују право на основу захтјева који подносе
Комисији на прописаном Обрасцу бр. 1. и уз који
прилажу следећу документацију:
- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог
Правилника.
- потврда о регистрацији пољопривредног
газдинства или пријавни образац о упису у
општински регистар пољопривредних газдинстава
- овјерену изјаву корисника подстицаја да
набављени музни уређај неће отуђити у року од 3
године.
Члан 24.
Подстицајна средстава из члана 22.
Правилника утврђују се у висини до 30% од
инвестираних средстава, с тим да подстицајна
средства не могу бити већа од 500,00 КМ по
кориснику.
Члан 25.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
подноси се најкасније до 31. октобра текуће године и
исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову
намјену.
4. Набавка сјеменског материјала
Члан 26.
Право на постицајна средства за набавку
сјемена кромпира, црвеног лука и стрних жита имају
корисници подстицаја који се баве пољопривредном
производњом и који у обрачунском периоду изврше
улагања у наведену намјену.
Члан 27.
Подстицајна средства за набавку сјемена
кромпира, црвеног лука и стрних жита остварују
корисници који купе минимално 200 кг кромпира, 30
кг црвеног лука или 200 кг сјемена стрних жита.
Члан. 28.
Корисници
подстицајних
средстава
остварују право на основу захтјева који подносе
Комисији на прописаном Обрасцу бр.1.,и уз који
прилажу следећу документацију:
- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог
Правилника.
- потврда о регистрацији пољопривредног
газдинства или пријавни образац о упису у
општински регистар пољопривредних газдинстава
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Члан 29.
Подстицајна средстава из члана 26.
Правилника утврђују се у висини до 30% од
инвестираних средстава, с тим да подстицајна
средства не могу бити већа од 500,00 КМ по
кориснику.
Члан 30.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
подноси се најкасније до 31. маја текуће године за
прољетну сјетву, а најкасније до 31. октобра за
јесењу сјетву и исплаћиваће се до износа
предвиђеног за ову намјену.
5.

Набавка кошница и пчеларске опреме

Члан 31.
Право на постицајна средства за набавку
кошница и пчеларске опреме
имају корисници
подстицаја који се баве производњом и узгојем
пчела, који су чланови Удружења пчелара општине
Невесиње, као и само Удружење, и који у
обрачунском периоду изврше улагања у ту намјену.
Члан. 32.
Корисници
подстицајних
средстава
остварују право на основу захтјева који подносе
Комисији на прописаном Обрасцу бр. 1. и уз који
прилажу следећу документацију:
- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог
Правилника.
- потврда о чланству у Удружењеу пчелара
општине Невесиње,
- потврда о регистрацији пољопривредног
газдинства или пријавни образац о упису у
општински регистар пољопривредних газдинстава,
- овјерену изјаву корисника подстицаја да
набављене кошнице и опрему неће отуђити у року
од 3 године.
Члан 33.
Подстицајна средстава из члана 31.
Правилника утврђују се у висини до 30% од
инвестираних средстава, с тим да подстицајна
средства не могу бити већа од 1.000,00 КМ по
кориснику.
Члан 34.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
подноси се најкасније до 31. октобра текуће године и
исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову
намјену.
6.

Набавка воћних садница
Члан 35.

Право на подстицајна средства за
набавку воћних садница имају корисници
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подстицаја
који се баве подизањем
вишегодишњих засада воћа и који у
обрачунском периоду изврше улагања у у ту
намјену.
Члан 36.
Минималана површина за кориштење ове
субвенције је засад од 0,5 дунума за јабучасто
коштичаво и јагодасто воће, по воћној врсти
појединачно са одговарајућим бројем садница по
дунуму, и то:
за јабучасто воће (јабука и крушка)
минимално 50 садница
за коштичаво воће (шљива, трешња и
вишња) минимално 50 садница
за малину минимално 500 садница
за купуну минимално 100 садница
за боровницу и аронију минимално 100
садница
за шипурак минимално 100 садница
Члан 37.
Корисници подстицајних средстава остварују
права на основу захтјева који подносе Комисији на
прописаном Обрасцу бр.1., уз који прилажу следећу
документацију:
рачуне у складу са чланом 5 и 6 овог
Правилника
декларацију о квалитету садног материјала
декларацију о здравственом стању садног
материјала
потврда о регистрацији пољопривредног
газдинства или пријавни образац о упису у
општински регистар пољопривредних
газдинстава.
Члан 38.
Висина подстицајних средстава из члана
35. Правилника износит ће 50% од вриједности
набављеног садног материјала, с тим да
подстицајна средства не могу бити већа од 300
КМ по кориснику у току једне календарске
године.
Члан 39.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
подноси се најкасније до 01.05. текуће године за
прољетну садњу и до 15.12. текуће године за
јесењу садњу.
III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Надзор над спровођењем и извршавањем
одредби овог Правилника врши општинска комисија
и општинска пољопривредна
и ветеринарска
инспекција.
Члан 41.
Подстицајна средства по овом Правилнику
и по основу ИФАД пројеката за кориснике подстицаја
у току једне календарске године могу се одобрити
само по једном основу.
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године, и имат ће обавезу да врате добивена
подстицајна средства.
Члан 42.
Члан 46.
Подстицајна средства за намјене по овом
Правилнику исплаћују се крајњим корисницима у
складу са чланом 7. и 8. Правилника.
Члан 43.
Сви
пољопривредни
произвођачи
(подносиоци Захтјева), а који нису уписани у
регистар пољопривредних газдинства (АПИФ) дужни
су при предаји Захтјева за остваривање права на
новчане подстицаје (Образац 1.) поднијети Пријаву
за упис у општински регистар пољопривредних
газдинстава (Образац за упис у општински
регистар).
Члан 44.
Корисници права су дужни намјенски
користити
подстицајна
средства
и
чувати
документацију на основу које су остварили
подстицајна средства најмање три године, од дана
добијања подстицајних средстава.
Члан 45.
Корисници подстицаја за које општинска
комисија
или
општинска
пољопривредна
и
ветеринарска инспекција утврде да су ненамјенски
користили подстицајна средства прописана овим
Правилником, неће моћи остварити никакав вид
подстицаја од стране општине по Правилнику о
условима
и
начину
остваривања
новчаних
подстицаја за развој пољопривреде у наредне три

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Невесиње“.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за развој
пољопривреде
(„Службени
гласник
општине
Невесиње“ 1/20) , Правилник о условима и начину
остваривања новчаних подстицаја за подизање
воћних засада („ Службени гласник општине
Невесиње“ бр. 2/14 и 11/15).
IV – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За реализацију овог Правилника и ИФАД
пројеката предвиђена су финансијска средства
буџетом Општине Невесиње за 2021. годину, која се
налазе на буџетској позицији 414141
Предвиђено је да се средства утроше на:
1. Набавка пољопривредне механизације
.................................................... 40 000,00 КМ
2. Набавка и узгој стеоних јуница и
двизица...................................... 53 000,00 КМ
3. Набавка музних уређаја и лактoфриза
..................................................... 5 000,00 КМ
4. Набавка сјеменског материјала 40 000,00 КМ
5. Набавка кошница и пчеларске
опреме........................................10 000,00 КМ
6. Набавка воћних садница.............2 000,00 КМ
Укупно за 2021. годину ----------------

150 000,00 КМ

НА Ч Е Л Н И К
Миленко Авдаловић,с.р

ОБРАЗАЦ ЗА УПИС У ОПШТИНСКИ РЕГИСТАР ПГ
1.За носиоца домаћинства:
1.1. Име:
_________________________
1.2. Име оца: _________________________
1.3. Презиме: _________________________
1.4. Датум рођења: _____________________
1.5. ЈМБГ: ____________________________
1.6 Мјесто и адреса: ___________________
1.7. Радни статус: ______________________
1.8. Контакт телефон: ____________________

2.
Ред.
бр.

Списак чланова домаћинства:
Име, очево име и
презиме

Однос према
носиоцу

ЈМБГ

Занимање
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3. Јединице за смјештај стоке:
Ред.
бр.

Јединица за смјештај

4. Остали помоћни објекти
:
Ред.
Помоћни објекат
бр.

Број

Површина (вањски габарити)

Број

Површина (вањски габарити)

5. Подаци о пољопривреди:
Ред.
бр.
1.

Земљиште
катастарски подаци

Укупно у ха

Расположиво земљиште
домаћинства

1.1.

Површина под ораницама и
баштама

1.2.

Воћњаци

1.3.

Ливаде

1.4.

Пашњаци

1.5

Земљиште под закупом

6. Бројно стање стоке, перади и кошница пчела:

29

29.01.2021 . год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Ред.
бр.
1.
1.1.
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Укупно

Говеда
Од тога музних крава
Оваца
Коза
Коња
Свиња
Перади
Кошница пчела
Остало горе непобројано:

7.Опремљеност домаћинства пољопривредном механизацијом и прикључним оруђима, Навести:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени
подаци тачни. Сагласан сам да омогућим приступ радницима општине (чланови комисије) приликом
њихове контроле испуњености захтјева
Мјесто и датум:
Потпис носиоца домаћинства

Образац 1.

Име и презиме: ____________________________________________
ЈМБГ: _____________________________________________________
Мјесто становања:___________________________________________
Општина:___________________________________________________
Телефон:___________________________________________________
Број жиро / текућег рачуна______________________________________
Назив банке код које је отворен рачун:__________________________
Датум:_______________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Пољопривредна служба

ПРЕДМЕТ: Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди
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Обраћам вам се овим захтјевом, да ми на основу Правилника о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде исплатите подстицајна средства за:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
/ Навести врсту подстицаја /
Уз захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу
документацију

/ навести документацију која се прилаже уз захтјев /
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

-----------------------------------------

30.
На основу члана 59. став (1) тачка 7) Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'' број 97/16 и 36/19), члана 67. Статута
општине Невесиње (''Службени гласник општине
Невесиње'' број 6/17 и 16/17) Начелник општине
Невесиње д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о оснивању
Општинске управе Невесиње
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измјене и допуне Одлуке о
оснивању Општинске управе Невесиње (''Службени
гласник општине Невесиње'' број: 1/18 и 1/19).
Члан 2.
У Одлуци о оснивању Општинске управе Невесиње
мијења се члан 8. тачке 2) и 3) и гласе:
''2) У оквиру Одјељења за финансије организује се
један одсјек и то:
Одсјек за трезор и рачуноводство.
3) У оквиру Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности организују се три одсјека:
Одсјек за пољопривреду,
Одсјек за инспекцијске и послове комуналне
полиције,
Одсјек за друштвене дјелатности.'
Члан 3.

У члану 10. Одлуке, иза постојећег текста додаје се
нови став који гласи:
''У Одсјеку за трезор и рачуноводство обављају
се сљедећи послови: учешће у изради биланса
буџета и праћење извршења расхода по
потрошачким јединицама, формална и суштинска
контрола финансијске документације и попуњавање
трезорских образаца, примјена рачуноводствене
методологије
у
складу
са
међународним
стандардима и рачуноводственим прописима,
обрачун и исплата плата,накнада и осталих исплата
( уговори о повременим и привременим пословима,
рад комисија, одборничке накнаде и др.), издавање
увјерења на основу службених евиденција, израда
извјештаја, пријем и контрола образаца за трезорско
пословање, унос и ажурирање помоћних и главне
књиге трезора општине, усаглашавање евиденција
између трезора општине и буџетских корисника,
контрола правилности и законитости коришћења
буџетских средстава свих буџетских корисника,
књижење других рачуна посебних намјена и други
послови у складу са законом.''
Члан 4.
У члану 11. Одлуке, иза постојећег текста додаје се
нови став који гласи:
''У одсјеку за друштвене дјелатности обављају се
следећи послови: координација Општинске управе
са удружењима из области спорта и културе,
унапријеђење политике младих и сарадња са
удружењима грађана; праћење реализације и
коришћења
буџетских
средстава
одобрених
спортским
клубовима,
удружењима
грађана,
субјектима из области културе и др; предлагање
програма и мјера за унапређење спорта, културе, за
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организовање омладине; припрема конкурса за
додјелу стипендија, рад комисије, те вођење
потребне евиденције о стипендистима општине;
мјесечни обрачун за исплату стипендија; израда
нормативних аката за употребу и функционисање
Спортске дворане и Дома културе, старање о
коришћењу, физичком обезбјеђењу и одржавању
објеката Спортске дворане и Дома културе;
учествовање у организацији и припреми културноспортских манифестација и приредби; учествовање
у припреми организације свих првенствених и куп
утакмица општинских клубова који се такмиче у
одговарајућим лигама Републике Српске, као и
припрема организације осталих такмичења, турнира
и приредби за које се користе наведени објекти;
контрола над реализацијом мјесечних планове
коришћења и употребе Спортске дворане за
припреме и тренинге општинских спортских клубова
и друштава, те припадника других органа и група
грађана и доставља их надлежним органима на увид
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и даљи поступак, послови на обезбијеђењу и
одржавању објеката спортске дворане и дома
културе.''
Члан 5.
Остале одредбе Одлуке о оснивању Општинске
управе Невесиње остају непромијењене.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине
Невесиње.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-012.1-1/21
Датум: 21.01.2021. г.

НАЧЕЛНИК
Миленко Авдаловић,с.р.

С АД Р Ж А Ј

Стра
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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3

4

5

6

7

Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине
Невесиње за 2021. годину

Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Невесиње на
дан 31.12.2020. године
Рјешење о престанку фунције замјенику начелника општине

Рјешење о избору замјеника начелник

Рјешење o разрјешењу дужности секретара Скупштине општине Невесиње

Рјешење
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Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

8

Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије

9

Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне
послове
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1

4

4

5

5

6

6
7
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Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу

Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности

Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије

Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за за просторно уређење
и стамбено комуналне послове

Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за Општу управу
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8

8

9

9
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15.

ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

10

16

Рјешење о разрјешењу сталних радних тијела Скупштине општине Невесиње

17

17

Рјешење о избору предсједника и чланова Комисије за прописе

18

18
19

Рјешење о избору предсједника и чланова Комисије за буџет и финасије

Рјешење о избору Комисије за награде и признања

20

Рјешење о избору предсједника и чланова Комисије за вјерска питања

21

Рјешење о избору предсједника и чланова Комисије за питање младих

22

Рјешење о избору предсједника и чланова Етичка комисија части

23

Рјешење о избору предсједника и чланова Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са
општинама и градовима

19
19
20

20

21

24

25

Рјешење о избору предсједника и чланова Комисија за равноправност полова

Рјешење о избору предсједника и чланова Комисија за заштиту људских права и представке
и притужбе грађана

21

22
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Рјешење о избору предсједника и чланова Савјет за спорт
26

27

28.

Рјешење о избору предсједника и чланова Савјет за културу

Рјешење о избору предсједника и чланова Одбор за здравље
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ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ У 2021 ГОДИНИ

24

Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Општинске управе Невесиње
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30.

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

