
  
 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
 

Година  XLVII                      Број 3/21                        08.03.2021.године 

 
 

35. На основу члана 7. Закона о комуналним 

таксама ("Службени гласник Републике Српске“, број 
4/12 и 123/20), члана 39. став 2. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 36. Статута 
општине Невесиње ("Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17 и 16/17), Скупштина општине 
Невесиње на 3. редовној сједници одржаној дана  
05.03.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
О   КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
I 

 

Овом Одлуком утврђују се врста, висина, 
рокови, начин плаћања комуналних таксa, обвезници 
плаћања комуналних таксa, те основи за ослобађање 
од обавезе плаћања комуналних таксa на подручју 
општине Невесиње.  

 

II 
 

1) Комунална такса плаћа се за коришћење права, 
предмета и услуга предвиђених Тарифом 
комуналних такси, која је саставни дио ове 
Одлуке. 

2) Kомуналне таксе су приход буџета општине 
Невесиње. 

 

III 
 

На подручју општине Невесиње овом Одлуком 
прописују се комуналне таксе за: 
 
1) коришћење простора на јавним површинама, 

осим у сврху продаје штампе, књига и других 
публикација,  

2) истицање реклама на јавним и другим 
површинама, осим рекламних паноа и билборда 
поред ауто-путева, магистралних и регионалних 
путева, 

3) коришћење простора за паркирање моторних, 
друмских и прикључних возила на уређеним и 
обиљеженим мјестима, одређеним за то актом 
скупштине јединице локалне самоуправе,  

4) истицање пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама. 

 

                       IV 
 

1) Обвезник комуналне таксе је корисник права, 
предмета или услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање комуналне таксе. 

 

 
 

 
2) Обавеза плаћања комуналне таксе настаје даном 

почетка коришћења права, предмета или услуга 
за чије је коришћење прописана обавеза плаћања 
комуналне таксе. 

3) Ако наступе промјене које су од значаја за 
коришћење или престанак права, предмета или 
услуга за које је прописана обавеза плаћања 
комуналне таксе, нова обавеза или престанак 
обавезе плаћања, производи дејство првог дана 
наредног мјесеца у односу на насталу промјену. 

 
                              V 
Комунална такса из тачке III. подтачка 1) до 3) 

ове Одлуке, утврђује се сразмјерно времену 
коришћења права, предмета и услуга, док се 
комунална таксе из тачке III подтачка 4) ове Одлуке 
утврђује у годишњем износу. 

 
        VI 

 

Од  плаћања комуналних такси ослобођени су: 
 
1) институције Босне и Херцеговине,  
2) органи, организације и јавне установе Републике 

Српске и јединице локалне самоуправе, 
3) акредитоване међународне организације,  
4) дипломатска и конзуларна представништва, 
5) удружења од јавног интереса за Републику 

Српску,а којима је то својство признато у складу 
са актом којим се уређује додјела и престанак 
статуса удружења од јавног интереса 

6) лица којима је рјешењем надлежног органа 
признато својство члана породице погинулих, 
умрлих, несталих и заробљених бораца, ратних 
војних инвалида и цивилне жртве рата, особе са 
инвалидитетом које имају 80%инвалидитета и 
особе са тјелесним оштећењем од 70-100%, 
родитељ или старатељ који има статус лица које 
се стара о лицу са инвалидитетом односно лице 
којем је рјешењем тај статус утврђен, 

7) предузетници који, у смислу закона којим се 
уређује порез на доходак, имају статус малог 
предузетника, 

8) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од 
регистрације    

9) политичке партије, спортски клубови и удружења 
грађана. 
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VII 
 
1) Право на ослобађање остварују се подношењем 

захтјева Одјељењу за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове,   прије истека рока 
за пријављивање, односно плаћање таксене 
обавезе. 

2) Одјељење за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове доноси рјешење о 
ослобађању од плаћања таксе, а рјешење о 
ослобађању од таксене обавезе из тачке III 
подтачка 4)  доставља Пореској управи 
Републике Српске - Подручна јединица 
Невесиње. 

 

VIII 
 

1) Надлежни орган Општине, по службеној 
дужности, односно по захтјеву странке, а у складу 
са овом Одлуком, доноси рјешење којим утврђује 
обавезу плаћања комуналне таксе из тачке III 
подтачке 1) до 3) ове Одлуке. 

2) Обвезник  плаћања комуналне таксе из тачке III 
подтачка 4) ове Одлуке, дужан је пријавити 
таксену обавезу најкасније до 31. марта текуће 
године Пореској управи Републике Српске, а 
уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће 
године. 

3) Рјешење којим је утврђена комунална такса 
доставља се Одјељењу за финансије и 
Комуналној полицији. 

4) Против рјешења из подтачке 1) овое тачке, 
обавезник може изјавити жалбу начелнику   

 
Општине у року од 15 дана од дана пријема 
рјешења. 

 
IX 

 
Инспекцијски надзор над спровођењем тачке 

III подтачке 1) до 3) ове Одлуке, врши Комунална 
полиција, а надзор над спровођењем подтачке 4) 
истог члана, врши Пореска управа Републике Српске. 
 

X 
 

Таксене обавезе из тачке III подтачка 1) до 3) 
ове Одлуке застаријевају истеком двије године од 
дана настанка обавезе, а на застаријелост таксене 
обавезе из  III подтачка 4) ове Одлуке примјењују се 
прописи којима се уређује порески поступак. 
 

XI 
 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о комуналним таксама ("Службени 
гласник општине Невесиње" број: 4/12). 
 

XII 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 

 
 

XIII 
  

ТАРИФA
 КОМУНАЛНИХ ТАКСА: 

 
Тарифни број 1. 

 
 

1) За заузимање тротоара и других површина грађевинском скелом и  
              грађевинским материјалом плаћа се дневно по м2  ..................................................                  1 КМ 
 

2) За заузимање јавне површине камионом за продају робе плаћа се дневно ............              10 КМ 
 

3) За постављање тезги, пултова, столова, гондола, покретних колица, витрина,  
             аутомата, бижутерије, ван пословног објекта и слично плаћа се дневно за сваки м2..            1 КМ               

 
4) За постављање столова испред угоститељских објеката и објеката друштвеног  

              стандарда плаћа се годишње по (столу)....................................................                               100 КМ 
 

5) За постављање столова испред угоститељских објеката и објеката друштвеног  
              стандарда у Улици Невесињских устаника те објеката који фасадом излазе на  
            локацију главног градског трга,плаћа се годишње по  (столу)..........                                         200 КМ 
 

6) За постављање забавних радњи ( рингишпил, ручни фудбал, циркус,  
             картинг стазе, дјечији аутићи и слично) као и за постављање шатора и кампова  
             за сваки цијели или започети м2 кориштеног простора дневно плаћа се............                   0,50 КМ 
 
 

НАПОМЕНА: Уплата таксе по овом тарифном броју врши се приликом издавања рјешења о заузимању јавне 
површине, односно тротоара које издаје Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове.  
 

Тарифни број 2 
 

За истицање реклама типа билборда, стојећих тотема и др. на јавним и другим површинама, плаћа се 
комунална такса у годишњем износу, по започетом м

2 
...................................................50 КМ/м

2
 рекламне површине  



08.03.2021 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ  Број  3 страна    3 

 

 
НАПОМЕНА: Уплата таксе по овом тарифном броју врши се приликом издавања рјешења о заузимању јавне 
површине које издаје Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове.  
 

Тарифни број 3 

 
Такса за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и 

обиљеженим мјестима, одређеним за то актом Скупштине општине наплаћује се у складу са одредбама 
наведеног акта.                                                  

                                                                                                                                                                                            
Тарифни број 4 

 
              За истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама, у зависности 
од врсте дјелатности, плаћа се комунална такса у годишњем износу и то:  
 
(1) Привредна друштва ( такса за сједиште) која су носиоци права и обавеза  у смислу Закона о привредним 

друштвима (изузев привредних друштава која се баве прометом нафте и нафтни деривата 
................................................................................................................................ ............................................200 КМ 

(2) Привредна друштва (такса за сједиште) која су носиоци права и обавеза у слислу Закона о привредним 
друштвима, а баве се прометом нафте и нафтних деривата).....................................................................1000 КМ 

(3) Дијелови привредних друштава (пословне јединице, експозитуре,) и  самостални предузетници по 
дјелатностима како слиједи: 

1) Привредна друштва из области телекомуникација .....................................................................................1000 КМ 
2) Пружање универзалних поштанских услуга....................................................................................................500 КМ 

3)   Привредна друштва из области промета нафте и нафтних деривата........................................................1200 КМ 

4)   Привредна друштва из области  електроиндустрије и електродистрибуције..............................................2000 КМ 

5)   Производња  резане грађе-пилане................................................................................................                   200 КМ 

6)   Банке (пословне јединице, експозитуре)......................................................................................                  .1200 КМ 

 7)   Микрокредитне организације..………….………………………………………………….....................                ..700 КМ 

8)   Осигуравајућа друштва...................................................................................................................                    500 КМ 

9)  Области игара на срећу-кладионице…………………..………...........................................................               1000 КМ 

10) Област индустријске ……..………..………………………..……………………………..........................                .200 КМ 

11) Области грађевинарства………………………………..…………….......................................................              200 КМ 

12) Производња камена, пијеска и шљунка...........................    ..                                                                            200 КМ 

13) Области пољопривреде, шумарства и водопривреде……………………………......                                       .200 КМ 

14) Области пројектовања.................................................................................................               ........................200 КМ 

15) Области саобраћаја (превоз робе)…………………………………………………………                  ...............    400 КМ 

16) Области саобраћаја (превоз путника).........................................................................                ..................... 400 КМ 

17) Технички преглед возила…………………………………………………………………….......................            ..200 КМ 

18) Хотели, мотели………………………………………………………………………………...........................             700 КМ 

19)  Апартмани,пансиони, ноћни барови,диско барови, свадбени салони,ресторани. .........................           . 500 КМ  



08.03.2021 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ  Број  3 страна    4 

 

20)  Пицерије, бурегџинице, роштиљнице...................................................................... .......................             100   КМ  

 21) Кафе бар, гостионице, бифеи, сластичарне…………………………………………….............................        100 КМ 

22) Установе из обласи здравства:  

1. здравствене апотеке.............................................................................................................              500 КМ 

             2.    ветеринарска и пољопривредне апотеке.............................................................................             ..500 КМ 

             3.   стоматолошке амбуланте......................................................................................................                400 КМ 

            4. љекарске ординације…………………………………………………………………………….................      .400 КМ 

23) Трговина на велико.....................................................................................................                                        500 КМ 

24) Ауто-салони……………………………………………………………………………………                                      400 КМ 

25) Трговина на мало ауто дијеловима...................................................................................................                150 КМ 

26) Златаре………………………………………………………………………………………….................................    .100 КМ 

27) Робне куће, маркети, супермаркети, тржни центри, козметички маркети..............................................       .800 КМ 

28) робом Трговина на мало у неспецијализованим продавницама (продавнице мјешовитом ) и киосци ..   .150 КМ 

29)  Драгстори............................................................................................................................................               300 КМ  

30) Производња, прерада и продаја меса……………………………………………………..................................    300 КМ  

31) Трговина грађевинским материјалом......................................................................................................          400 КМ 

32)  Салони намјештаја…………………………………………...…………………………..…...................................  200 КМ  

33) Производња ПВЦ и алуминијске браварије..........................................................................................         .  200 КМ                                              

34) Занатске радње………………………………………………………………………..……...................................  .  100 КМ 

35) Ауто-такси................................................................................................................... ........................                100 КМ 

 36) Ауто-школе..........................................................................................................................................               150 КМ 

37) Адвокатске канцеларије.......................................................................................................................          .   300 КМ 

38) Нотарске канцеларије.................................................................................................. ........................          .   500 КМ 

39) Судски тумач.........................................................................................................................................            .100 КМ 

40) Агенције за књиговодство и учење страних језика................................................................................          .100 КМ 

41) Остале непоменуте дјелатности............................................................................................................            100 КМ 

 
НАПОМЕНА: 
 
- Правно лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одобрења надлежног органа дужан је да 

на улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност истакне пословно име, најкасније даном 
почетка обављања дјелатности. 

 

- Под појмом „пословно име“ у смислу ове Одлуке, сматра се сваки истакнути назив или име које упућује 
на то да правно или физичко лице обавља дјелатност. 
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- Привредна друштва која у свом саставу имају организационе јединице, плаћају комуналну таксу по 
основу сједишта и по основу сваке организационе јединице у оквиру привредног друштва 

 
- Фирме у фази мировања плаћају 10 % годишње таксе за истакнуту фирму док се налазе  у статусу 

мировања. 
 

- Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална такса дужан је у року од 15 
дана од дана почетка обављања дјелатности пријавити таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци до 
краја календарске године и уплатити утврђени износ таксе до краја године. 

 
- Порески обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу има право на поврат 

више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године, у складу са 
прописима којима се уређује порески поступак. 

 
 

Тарифни број 5 

 
 

1) За изградњу стамбене зграде по стамбеној јединици......................................... ................     30 КМ 
 

2) За изградњу пословног простора по м2 ...........................................................................  ...     10 КМ 
 

3) За изградњу индустријских објеката без обзира 
            на површину и величину....................................................................................................  ...    .  300 КМ 
 

4) За изградњу објеката за пољопривреду ........................................................... ...................  ..200 КМ 
 

5) За изградњу електроинсталационих водова и објеката................................................... .. ..1000 КМ 
 

6) За изградњу ПТТ, подземних и надземних водова ..........................................   ....................1000 КМ 
 

7) За изградњу базних станица мобилне телефоније и кабловске телевизије....  ..................1000 КМ 
 

8) За прекопавање асфалтираних улица и тротоара по метру дужном ......................................   5 КМ 
 

9) За прекопавање паркова и зелених јавних површина по метру дужном................................1,50 КМ 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
 Број: 01/ 013-44/21                                                                                                    Момчило Вукотић,с.р. 
 Датум: 05.03.2021. г.       

                                
 

36. На основу члана 39. став (2) тачка 13) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 
Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 
60/15 и 107/19), члана 5. став (1) тачка б) 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број:20/12) и члана 36. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 6/17 и 16/17) Скупштина 
општине Невесиње на 3. редовној сједници 
одржаној дана 05.03. 2021.године, донијела је 

 

О Д Л У К У  
о начину и условима јавне продаје 

непокретности - стана у својини Општине 
Невесиње  

I 
 

 Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком спровешће се  лицитацијом продаја 
непокретности - стана у својини Општине и то:  
 

- једнособан стан површине 66,16 м
2
, власништво 

општине Невесиње у дијелу 1/1, у стамбеном 
објекту (''Е- 45''), на адреси Килавци бб, 
Невесиње, на трећем спрату зграде, улаз 1. 
стан број 3, уписан у Књигу уложених уговора о 
откупу стамбених зграда и станова, лист број 
733 КО Невесиње, на парцели означеној као кч. 
1035/11, К.О. Невесиње, уписаној у посједовни 
лист број 721 К.О. Невесиње. 

 

II 
 
 

Почетна продајна цијена стана  из тачке I 
ове Одлуке за укупну површину од 66,16 м2 
утврђена је од стране вјештака грађевинско-
архитектонске струке за област грађевинарство,, 
налаз од 20.02.2021. године, и износи 48.627,60 КМ 
(словима: четрдесетосамхиљадашестстотина 
двадесетседам конвертибилнихмарака и 

 

III 
 
 

 Поступак лицитације спровешће Комисији 
за спровођење поступка јавног надметања – 
лицитације у поступку продаје непокретности у 
својини општине Невесиње 8 (у даљем тексту: 
Комисија) именована од стране Скупштине отштине 
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Невесиње, а на основу  Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе (у даљем тексту: Правилник) 

 

IV 
 

 Објава Огласа за продају непокретности 
извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,  на 
огласној плочи Општинске управе Невесиње, веб 
страници Општине Невесиње и средствима 
информисања на подручју општине Невесиње. 

 

V 
 

За учешће у поступку лицитације учесници 
су дужни уплатити кауцију  у  износу од 10% од 
продајне цијене, односно 4.8862,76 КМ, која се 
уплаћује на јединствени рачун трезора општине 
Невесиње, отворен код Адико банке, на број рачуна 
5520060000130331, са назнаком: кауција за 
куповину стамбене јединице у К.О. Невесиње, а 
доказ о уплати кауције подноси се Комисији. 

 

VI 
 

 Уколико непокретност из тачке I ове Одлуке 
не буде продата на најмање двије лицитације, 
продаја се може извршити непосредном погодбом, у 
складу са одредбама Правилника. 
 Продају ће провести Комисија из члана 3. 
ове Одлуке. 

VIII 
 

 Овлашћује се Начелник општине Невесиње, 
или лице које он овласти, да по окончању 
лицитационог поступка са најповољнијим понуђачем 
закључи Уговор о купопродаји непокретности из 
тачке I ове Одлуке, а по прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште 
замјеника у Требињу.   

IX 
 

 

Трошкове израде нотарске исправе и 
трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама 
непокретности сноси купац. 

 

X 
 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-47/21              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 05.03.2021. год.    Вукотић Момчило,с.р. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

37.На основу члана 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/11, 100/17) и члана 36. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“,број: 6/17, 16/17) на приједлог начелника 
општине, Скупштина општине Невесиње на 3. 
редовној сједници одржаној дана 05.03.2021.  године 
доноси : 
 
 

ПРОГРАМ 
ОБАВЉАЊА УСЛУГА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
УВОД 
 

Програм обављања услуга заједничке коминалне 
потрошње, а посебно његова реализација, уз 
учешће грађана кроз културу живљења чине слику 
општине или, боље речено, огледало њене средине. 
 
Комуналне дјелатности регулисане су Законом о 
комуналним дјелатностима (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 124/11,100/17) као 
дјелатности од посебног друштвеног интереса, којим 
се уређује организација обављања комуналних 
дјелатности и начин финансирања. 
 
Општина је надлежна да обезбијеђује организовано 
обављање комуналних дјелатности. 
 
Програмом обављања услуга заједничке потрошње 
за 2021. годину утврђује се обим и начин обављања 
дјелатности, одржавање комуналних објеката и 
уређаја, те потребна средства за остваривање 
циљева предвиђених програмом. 
 
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ 
ДЈЕЛАТНОСТИ  
 

Средства за обављање комуналних дјелатности 
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из 
буџета општине по основу прихода остварених из:  
- комуналне накнаде,  
- дијела накнада за коришћење добара од општег 
интереса, 
- дијела прихода од пореза на непокретности, 
- дијела накнаде за дате концесије. 
 
Укупан буџет ПКП за 2021 годину износи 
164.000,00КМ са ПДВ ом.  

 
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ 

 
И овогодишњи Програм заједничке комуналне 
потрошње садржи пет позиције, и то: 
 

1. Чишћење улица и тргова у насељеном 
мјесту Невесиње...................     67.672,47 КМ 

2. Чишћење градског гробља и одржавање 
зелених површина.................... 20.849,00 КМ 

3. Транспорт отпадака сакупљених са јавних 
површина...............................    41.393,00  КМ 

4. Јавна расвјета .......................      8.547,01 КМ 
5. Интервенције по налогу службе 

инспекције............................        1.709,40 КМ 

                                                                    
            140.170,89 КМ 

 Порез на додатну вриједност 17 % 
                               23.829,11 КМ 

                                                                   
----------------------------------------   
УКУПНО:                164.000,00 КМ 
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РАСПОРЕД РАДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И 
ТРГОВА 

Улице и тргови у насељеном мјесту Невесиње, 
чистиће се како је то предвиђено у табелама које су 
саставни дио овог програма и то: 
 

 Табела ....... 1 

 Табела........ 2 

 Табела ........3 

Укупна годишња површина која ће се чистити 
износи: 
 

ТАБЕЛА  I 10.842 х 52 =564.928 м
2
 

ТАБЕЛА  II 15.342 х 24 =368.208 м
2
 

ТАБЕЛА  III 27.374 х 12 =328.488 м
2
 

                                               -1.261.624 м
2
 

 

Укупни трошкови чишћења износе 67.672,47КМ 
без ПДВ а. 
 

ПОЗИЦИЈА 1- ТАБЕЛА  I 
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА  

 
 

1. Улица Невесињских устаника 6.864 м
2
 

2. Улица Немањића 720 м
2
 

3.Трг слободе 1.600 м
2
 

4.Сквер Невесињска пушка 1.680 м
2
 

 
УКУПНО: 10.864 м

2
 х 52 = 564.928 

  

 
ПОЗИЦИЈА 1 - ТАБЕЛА  II 
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА  

 

1. Улица Цара Душана 5.160 м
2
 

2. Улица Обрена Ивковића 4.965 м
2
 

3.Улица Милоша Обилића 5.217 м
2
 

УКУПНО: 15.342 м
2
 х 24 = 368.208 

 
ПОЗИЦИЈА 1 - ТАБЕЛА  III 
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА  

 

1. Улица Петра Самарџића 
10.864 

м
2
 

2. Улица Николе Тесле 5.160 м
2
 

3. Улица Милице Човило 4.965 м
2
 

4. Улица Немањића (дио према 
болници) 

5.217 м
2
 

5. Улица Драга Радовића 450  м
2
 

6. Улица Патријарха Павла 168 м
2
 

7. Трг Алексе Шантића 750 м
2
 

УКУПНО: 27.374 м
2
 х 12 = 328.488  

 

ПОЗИЦИЈА 2 - ТАБЕЛА  I 
ЧИШЋЕЊЕ KOШЕЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ 
ГРАДСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ГРОБЉА (ИЗВОДИ 
СЕ ТРИ ПУТА ГОДИШЊЕ) 
 

1. Градско гробље 25.000 м
2
 

2. Партизанско гробље 20.000 м
2
 

3. Зелене површине 5.000 м
2
 

                                                                                   
УКУПНО: 50.000м

2   
 х 3 = 150.000 

 
ПОЗИЦИЈА 3 - ТАБЕЛА I 
ТРАНСПОРТ ПРИКУПЉЕНИХ ОТПАДАКА СА 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА 
 

 

Утовар и одвоз одпада   са јавних површина                                                    
37.553,25 КМ 

Отпад из градског гробља                                                                                     
3.840,00 КМ 

Укупно: 41.393,00  КМ без ПДВ а 

 
 
TАБЕЛА VI 
ЧИШЋЕЊЕ ПРЕОСТАЛИХ УЛИЦА У ГРАДСКОЈ 
ЗОНИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
У склопу чишћења улица, по потреби ће се вршити  
уклањање преостале вегетације на тротоарима као 
и уклањање смртовница и плаката са стубова јавне 
расвјете и дрвећа у градском подручју. 
 Одржавање оборинске канализације 
(чишћење сливника, прање улица и други послови) 
вршиће се по посебној наруџби од стране корисника 
услуга, по одговарајућим цијенама. 
 Уколико у току године дође до повећања  
најниже цијене рада или до повећања цијене горива 
у том случају давалац услуга задржава право да 
сатницу возила и радне снаге повећа онолико 
колико су повећане процентуално ове цијене. 
 
 
ПОЗИЦИЈА 4 – Јавна расвјета 
 

 
Чишћење преосталих улица у градској зони које нису 
предвиђене да се чисте Програмом заједничке комуналне 
потрошње вршит ће се два пута годишње и то у прољеће по 
завршетку вегетације. Овакав план чишћења је могућ из 
разлога што наведене улице имају географски пад према 
колекторима и сливницима у подручју центра града услед чега 
се након свих обилнијих падавина сав наносни материјал са 
ових улица слива у улице за које је направљен континуирани 
план чишћења. Из тог разлога се неће моћи примјењивати 
круто наведени план чишћења, јер он зависи од климатских 
прилика у наведеној години (неке улице ће се морати чистити 
чешће него што је планирано на уштрб планом предвиђених 
локација). 
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 Општина Невесиње за буџетску 2021 
годину планира модернизацију постојеће градске 
расвјете. План је да се све постојеће свјетиљке од 
живе и метал халогена замијене новим, модерним 
свјетиљкама типа Лед. На територији општине 
Невесиње постоји око 700 свјетиљки за градску 
расвјету. 
Из горе наведених разлога буџет за одржавање 
градске расвјете за 2021 годину ће бити 
10.000,00КМ са ПДВ ом јер је процјена да неће бити 
потребе за неким већим интервенцијама када се 
изврши замјена свјетиљки. 
 
ПОЗИЦИЈА 5 – Интервенције по налогу службе 
инспекције 
 

Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове у току године а након редовних 
контрола добија од Инспекцијске службе 
Обавјештења, за отклањање недостатака и 
неправилности које нису предвиђене Програмом 
заједничке комуналне потрошње. Надлежно 
одјељење за спровођење одредби Прграма 
заједничке комуналне потрошње ће путем овога 
Програма пренијети обавезу рјешавања ових 
примједби предузећу које потпише Уговор о 
реализацији ПКП са општином Невесиње. 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овај Програм ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње “. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-013- 51/20          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 05.03.2021. године       Момчило Вукотић                                                                   

                                                                                                       
 

38. На основу члана 31. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16) 
и члана 36. Статута Oпштине Невесиње(„Службени 
гласник Oпштине Невесиње“ број 6/17 и 16/17), 
Скупштина општине на  3. редовној сједници 
одржаној дана  05.03. 2021.године   д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању Нацрта  буџета Општине 

Невесиње за 2021.годину 
 
I 

 

Усваја се Нацрт  буџета Општине Невесиње за 
2021.годину у износу од 7.718.878 КМ. 
 

II 
 
Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед 
прихода и расхода буџета Општине Невесиње. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Невесиње“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                      
Број: 01/013-    43 /21            ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана : 05.03.2021.год.  Вукотић Момчило,с.р. 
 
 

39. На основу члана 69.Закона о задужењу, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 71/12,52/14,114/17 и 
36/19),члана 39.Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16)) 
и члана 36.Статута Општине Невесиње“ („ Службени 
гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17),Скупштина Општине Невесиње,на сједници 
одржаној дана 05.03.2021.године, д о н ј е л а  је 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о кредитном задужењу општине 
Невесиње  

 
I 
 

Одлука  о кредитном задужењу општине Невесиње, 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број: 4/17, 
9/17, 6/18, 8/18, 14/18, 6/19,13/19 и 15/19) у дијелу 
којим је дефинисана намјена кредитних 
средстава,односно  План утрошка кредитних 
средстава као саставни дио Одлуке, мијења се, и то 
како слиједи: 
 
У табели Нове инвестиције, 

 
- под редним бројем  3.број   „120,000.00“ 

замјњује се бројем „40,000.00“ 
 
У истој табели иза редног броја 47.додаје се: 
 

- редни број 48. „Ново гробље“     80.000,00 КМ 
 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је Табела - План утрошка 
кредитних средстава  – Нове инвестиције. 
 

III 
 

Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Невесиње“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                    
Број:01/013-42/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 05.03.2021.г    Вукотић  Момчило,с.р.    
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ПЛАН УТРОШКА КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА 

           
НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

    
 

              

      
Одлука Одлука Одлука 

Реалпк
ација Одлука 

Реалпк
ација Одлука 

Реалпк
ација Пдлука 

Реалп
к. Пдлука Реалпкац Пдллука 

Реалпка
ц 

Пдллук
а 

 Р.б
р. Назив инвестиције 

  

01/013-
73/17 

01/013-
146/17 

01/013-
52/18 

 

01/013-
95/18 

 

01/013-
159/18 

 

01/013-
40/19 

 

01/013-
100/19 

 

01/013-125  
/19 

 

01/013-
42  /21 

 1 Рекпнструкција сппртске двпране 
 

800.000 670.000 540.000 -80.000 460.000 
 

460.000 
 

460.000 
 

460.000 
 

460.000 
 

460.000 
 

1а 
Рекпнструкција впдпвпдне мреже у Ул. 
М.Обилића 

  
130.000 

 
130.000 30.000 160.000 

 
160.000 

 
160.000 

 
160.000 

 
160.000 

 

2 Рекпнструкција Дпма културе (Кинп сала) 200.000 257.200 257.200 

-
243.65
0 13.550 

 
13.550 

 
13.550 

 
13.550 

 
13.550 

 
13.550 

 3 Премјер катастра 
  

120.000 120.000 120.000 
 

120.000 
 

120.000 
 

120.000 
 

120.000 
 

120.000 -80.000 40.000 
 4 Парцелација ппљппривреднпг земљищта 35.000 35.000 35.000 

 
35.000 

 
35.000 

 
35.000 

 
35.000 

 
35.000 

 
35.000 

 

5 
Уређеое паркинга испред сппртске 
двпране и 63.343 65.000 65.000 

 
65.000 

 
65.000 

 
65.000 

 
65.000 -65.000 

    

 
прилаза пснпвнпј и средопј щкпли 

                 

6 
Бепнскп игралищте и парк ((Оснпвна 
щкпла) 

 
55.000 55.000 

 
55.000 

 
55.000 

 
55.000 

 
55.000 -55.000 

    

7 
Рекпнструкција впдпвпдне мреже у 
Ул.Цара Дущана 

 
100.000 100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 8 Улица иза ппслпвнпг центра (касарна) 
  

42.000 42.000 31.800 73.800 
 

73.800 
 

73.800 
 

73.800 
 

73.800 
 

73.800 
 

9 Улица крпз прпстпр Касарне 
  

103.000 103.000 
101.60
0 204.600 -98.207 106.393 

 
106.393 

 
106.393 

 
106.393 

 
106.393 

 

10 
Рекпнст. Ул.X. Херцегпвашке 
бригаде(Впдпвпд и асвалт) 

 
50.000 50.000 

 
50.000 

 
50.000 -23.000 27.000 

 
27.000 

 
27.000 

 
27.000 

 11 Асвалтираое Улице на Гвпзду 
  

30.000 30.000 5.870 35.870 6.522 42.392 
 

42.392 
 

42.392 
 

42.392 
 

42.392 
 

12 
Рекпнструкција дијела Улице Вука 
Карачића(Бплерп) 

 
15.000 15.000 

 
15.000 2.503 17.503 

 
17.503 

 
17.503 

 
17.503 

 
17.503 

 

13 
Рекпнстр.асвалтнпг слпја дјела 
Ул.Немаоића 

 
20.000 20.000 

 
20.000 

 
20.000 

 
20.000 

 
20.000 -20.000 

    

 
(ппред Хптела) 

                   

14 
Рекпнструкција дијела Улице Ива 
Андрића (Килавци) 

 
30.000 30.000 

 
30.000 2.389 32.389 

 
32.389 

 
32.389 

 
32.389 

 
32.389 

 15 Кружни тпк (исппд Хптела) 
  

50.000 50.000 
 

50.000 
 

50.000 
 

50.000 
 

50.000 -50.000 
    

16 

Асвалтираое Улице Никпле Пащића 
(Бпрашка зграда) 

 
30.000 30.000 33.700 63.700 -42.709 20.991 

 
20.991 

 
20.991 

 
20.991 

 
20.991 

 

17 

Прпјекат за бплницу (набавка 
ппреме) УНДП 

 
14.130 14.130 

 
14.130 

 
14.130 

 
14.130 

 
14.130 

 
14.130 

 
14.130 

 

18 

Централни сппменик бпрцима 
птачбинских ратпва 

 
45.000 45.000 

 
45.000 

 
45.000 

 
45.000 

 
45.000 

 
45.000 

 
45.000 

 

19 

Ватрпгасни дпм (Централнп 
гријаое) 

  
10.000 10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 20 Селектпри крпмпира 
   

40.000 40.000 
 

40.000 -40.000 
          21 Брендираое крпмпира (лиценца) 

  
15.000 15.000 

 
15.000 -5.640 9.360 

 
9.360 

 
9.360 

 
9.360 

 
9.360 

 22 Израда регулаципних планпва 
  

15.500 15.500 
 

15.500 
 

15.500 
 

15.500 
 

15.500 
 

15.500 
 

15.500 
 

23 Рекпнструкција зграде Кпмуса 
  

30.000 30.000 
 

30.000 
 

30.000 
 

30.000 
 

30.000 
 

30.000 
 

 
30.000 
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24 Рекпнструкција Ул.Вука Тпрпвпћа 

  
25.000 25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 -25.000 

    

25 

Рекпнструкција Светпсавске улице 
(Пјещашка стаза) 

 
35.879 35.879 

 
35.879 

 
35.879 

 
35.879 

 
35.879 

 
35.879 

 
35.879 

 

26 

Адаптација ппслпвнпг прпстпра 
(Иваоица дпп) 

 
18.690 18.690 

 
18.690 -18.690 

          

27 

Прпјекти и гепдетски снимци за 
Ул.Цара Дущана 

 
8.000 8.000 

 
8.000 

 
8.000 

 
8.000 

 
8.000 

 
8.000 

 
8.000 

 

 

и Ул.Милпща Пбилића) 
                  28 Расвјета на Гвпзду 
   

2.500 2.500 
 

2.500 
 

2.500 
 

2.500 
 

2.500 
 

2.500 
 

2.500 
 29 Асвалтираое пута-крак Залужје 

  
40.000 40.000 

 
40.000 4.164 44.164 

 
44.164 

 
44.164 

 
44.164 

 
44.164 

 30 Асвалтираое пута- крак Браташ 
  

40.000 40.000 9.230 49.230 796 50.026 
 

50.026 
 

50.026 
 

50.026 
 

50.026 
 31 Адаптација пута-МЗ Дрежао 

  
21.000 21.000 

 
21.000 5.005 26.005 

 
26.005 

 
26.005 

 
26.005 

 
26.005 

 32 Адаптација пута-Бијеоа 
   

21.000 21.000 
 

21.000 
 

21.000 
 

21.000 
 

21.000 
 

21.000 
 

21.000 
 

33 

Асвалтираое пута Шехпвина-
Спларевина 

   
28.170 28.170 -23.377 4.793 

 
4.793 

 
4.793 

 
4.793 

 
4.793 

 

34 

Асвалтираое пута Миљевац (Сплдп-
Тпмић) 

   
65.880 65.880 -48.398 17.482 

 
17.482 

 
17.482 

 
17.482 

 
17.482 

 

35 

Асвалтираое пута Шајбе -
Стрелищте 

    
36.100 36.100 -29.272 6.828 

 
6.828 

 
6.828 

 
6.828 

 
6.828 

 

36 

Асвалтираое пута Шехпвина 
(Пудари) 

    
11.300 11.300 -7.952 3.348 

 
3.348 

 
3.348 

 
3.348 

 
3.348 

 37 Асвалтираое пута  Шехпвина 
      

14.436 14.436 
 

14.436 
 

14.436 
 

14.436 
 

14.436 
 

38 

Асвалтираое пута Мљекара 
Глпгпвац 

      
1.549 1.549 

 
1.549 

 
1.549 

 
1.549 

 
1.549 

 

39 

Асвалтираое пута Баткпвићи -
Грахпвци 

     
6.037 6.037 

 
6.037 

 
6.037 

 
6.037 

 
6.037 

 40 Асвалтираое Улице В.Гущића 
      

9.064 9.064 
 

9.064 
 

9.064 
 

9.064 
 

9.064 
 

41 

Асвалтираое пута у викенд насељу 
Живаљ 

     
14.603 14.603 

 
14.603 

 
14.603 

 
14.603 

 
14.603 

 

42 

Асвалтираое пута Тппла улица-
Бипград 

     
150.000 150.000 30.177 180.177 

-
22.22
7 180.177 

 
180.177 

 
180.177 

 43 Асвалтираое путева (нерасппређенп) 
      

7.177 7.177 -7.177 0 
 

0 
     44 Јавна расвјета Бпјищта 

       
10.000 10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
10.000 

 45 Игралищте у Лапшевинама 
      

20.000 20.000 
 

20.000 
 

20.000 
 

20.000 
 

20.000 
 

46 Асвалтираое пута у Лукавцу 
      

30.000 30.000 
 

30.000 
22.22
7 30.000 

 
30.000 

 
30.000 

 

47 
Асвалтираое градских улица и сепских 
путева 

           
215.000 215.000 

 
215.000 

 48 Нпвп грпбље 
                

80.000 80.000 
 

 
УКУПНО: 

   
1.218.343 2.053.899 2.053.899 323.650 2.053.899 0 2.053.899 

 
2.053.899 

 
2.053.899 

 
2.053.899 

 
2.053.899 

 

                     
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

         
ПРЕДСЈЕДНИК 

        
СКУПШТИНА ППШТИНЕ НЕВЕСИОЕ 

       
СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 

       
Датум: 05.03.2020.гпдине 
Брпј:01/13-   42   /21 

         

Мпмшилп Вукптић, 
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40. На основу члана 19. став 5. и  члана 39. став 

2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16 и 36/19) и 
члана 36. став Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17 и 
16/17), Скупштина општине Невесиње на 3. редовној 
сједници одржаној 05.03.2021. године,  донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о јавним паркиталиштима на подручју општине 

Невесиње 

 
I 

Овом одлуком утврђују услови, начин 
управљања, кориштења, организација и начин 
наплате паркирања моторних возила на јавним 
паркиралиштима ( у даљем тексту: паркиралишта ), на 
урбаном подручју општине Невесиња. 

 
II 
 

1) Паркиралишта могу бити уређена за 

паркирање возила на улици и ван улице. 

2) Паркиралишта ван улице могу бити отвореног 

и затвореног типа. 

3) Отворена паркиралишта су она 

паркиралишта која због саобраћајне 

ситуације није могуће или нису физичким 

препрекама затворити. 

4) Затворена паркиралишта су паркиралишта 

која су у циљу контроле улаза и излаза 

возила могу физички затворити а да се не 

ремете важећи режим саобраћаја. 

5) Паркиралишта могу бити стална и 

привремена. 

III 
 

1) Паркиралишта морају бити означена 

вертикалном и хоризонталном саобраћајном 

сигнализацијом у складу са позитивним 

прописима о безбједности саобраћаја. 

2) Паркиралишта на којима се врши наплата 

паркирања морају имати ознаку о времену и 

цијени наплате паркирања, ознаку зоне и 

упуство о начину плаћања    ( бројеве 

телефона за плаћање СМС-а). 

3) На паркиралиштима са бетонском или 

асфалтном подлогом паркинг мјеста се 

означавају бијелом бојом, а на осталим 

површинама на други прикладан начин. 

IV 
 

1) Корисником паркиралишта сматра се возач 

или власник моторног возила, који је 

евидентиран у одговарајућим евиденцијама 

Министарства унутрашњих послова, ако  

возач није идентификован. 

2) Уласком на паркинг мјесто, односно 

паркиралиште корисник паркиралишта, 

власник или возач моторног возила прихвата 

опште услове прописане овом одлуком и 

актом из члана 15. одлуке. 

V 
 Чистоћу на паркиралиштима одржава правно 
лице коме су повјерени послови одржавања чистоће 
града. 

VI 
 

1) Управљање паркиралиштима обухвата : 

организацију наплате, постављање 

хоризонталне и вертикалне сигнализације, 

одржавање паркиралишта, као и друге 

активности везане за унапређење система 

паркирања. 

2) Послове из претходнe подтачке општина 

може повјерити и другим правним лицима у 

скалду с законом. 

3) Правно лице, на кога су пренесена 

овлашћења управљања паркиралиштем, 

дужно је примјењивати одредбе ове одлуке и 

прописе донесене на основу ње. 

VII 
 

1) Наплата паркирања може се вршити : 

 

- путем ручне наплате (помоћу карти које 
се могу купити на означеним мјестима), 
путем СМС-а, 

- путем аутомата за наплату паркирања , 
- путем полуаутоматских и аутоматских 

система наплате, 
- продајом карата у трговачким објектима и 
- продајом карата код радника паркинг 

службе. 
2)  Вријеме и начин наплате паркирања утврђују 

се актом  из члана 15. ове одлуке. 
 

VIII 
 

 Паркинг карта садржи назив општине и 
правног лица које управља паркиралиштем, серијски 
број, знакове којима се обиљежава дан, мјесец, 
година, вријеме коришћења паркинг мјеста, цијену и 
остале ознаке које су битне за коришћење 
паркиралишта. 
 

 IX 
 

1) За паркирање возила инвалида осигурава се 

одређен број паркинг мјеста која морају бити 

прописано обиљежена. 

2) Паркирање на мјестима из претходног става 

не плаћају лица која посједују паркинг карту 

за инвалиде уредно истакнуту или чија су 

возила обиљежена знаком приступачности. 

  X 
 

1) Корисницима станова у стамбеним зградама 

у улицама у којима је уведена наплата 

паркирања, а који немају других мјеста за 

паркирање, може се под повољним условима 
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одобрити коришћење паркинг мјеста т  издати 

повлашћена паркинг карта за станаре. 

2) Привредним субјектима који обављају 

привредну дјелатност у зони наплате 

паркирања, ако немају других простора за 

паркирање, може се одобрити куповина 

мјесечне, полугодишње и  годишње карте за 

привредне субјекте. 

3) Услови и процедура за издавање 

повлашћене карте за станаре, привредне 

субјекте и паркинг карте за инвалиде 

прописију се актом из тачке XV ове одлуке. 

XI 
 

1) Наплате паркирања ослобођена су службена 

возила Министарства унутрашњих послова,  у 

власништву општинске управе Невесиње,  

возила хитне помоћи и ватрогасна возила док 

су у службеној употреби и за вријеме 

интервенција. 

2) Актом  из тачке XV ове одлуке ће се 

прописати детаљни услови и начин 

ослобађања од плаћања паркирања. 

     XII 
 

 На паркиралиштима на којима је уведена 
наплата искључено је чување возила те одговорности 
за нестала оштећења и крађу. 
 

    XIII 
 

1) Наплату паркирања и правилоност коришћења 

паркиралишта контролише овлашћени радник  

правног лица које управља паркиралиштем. 

2) Овлашћени радник из подтачке 1) ове тачке мора 

имати видно истакнуту пластифицирану 

идентификациону легитимацију на којој је исписан 

назив правног лица које управља паркиралиштем, 

назив општине, серијски број, име и презиме и 

урађена фотографија овлашћеног радника. 

XIV 
 

Надлежне службе Општинске управе 
Невесиње у року од 60 дана обезбиједиће 
материјално - техничке услове за приступање 
усвајању акта из тачке  XV Одлуке, поштујући важеће 
законске прописе. 

XV 
 

Скупштина Оштине Невесиње ће у року од  90 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке усвојити 
акт којим ће се прописати обухват паркиралишта, 
услови и начини коришћења, организације рада, 
висина и начин наплате паркирања,  као и друга 
питања од значаја за рад паркиралишта на којима се 
врши наплата. 

XVI 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ                                                                   
Број: 01/ 013- 49/21               ПРЕДСЈЕДНИК                                 
Датум: 05.03.2021.г.   Момчило Вукотић                                                                    
                                                                 

 

41. На основу члана  50. став (5) Закона о 

уређењу простора (''Службени гласник Републике 
Српске'' број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'' број: 97/16 и 36/19) члана 4. 
Правилника о садржају и начину доношења одлуке о 
изградњи објеката и уређењу простора (“Службени 
гласник Републике Српске“,бр. 69/05) и члана 36. 
Статута општине Невесиње (''Службени гласник 
општине Невесиње'' број: 6/17 и 16/17), Скупштина 
општине Невесиње, на својој 3. редовној сједници 
одржаној дана 05.03.2021.године,   д о н и ј е л а   ј е: 
 

О Д Л У К У   
о усвајању измјене Регулационог плана 

„Војни логор“ 
 

I 
 

Усваја се измјена Регулационог плана „Војни логор“ у 
општини Невесиње (у даљем тексту: План). 
 

II 
Елаборат Плана израдио је Институт за 
грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. ПЈ Требиње и чини 
саставни дио ове Одлуке. 
 

III 
 

Елаборат измјене Регулационог плана „Војни логор“ 
састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 
А/ ОПШТИ ДИО 

 
Б/ ТЕКСТУАЛНИ ДИО: 

а/  Подаци о планирању 
б/  Стање организације, уређења и кориштења 
     простора 
в/  Потребе, могућности и циљеви организације,  
     уређења и кориштења простора 
г/   План организације, уређења и кориштења  
      простора 
д/   Одредбе и смјернице за спровођење плана 
ђ/  Уређење грађевинског земљишта 
 
Ц/ ГРАФИЧКИ ДИО 

Границе простора за који се доноси измјена плана 
обиљежене су у графичком дијелу Плана. 

 

IV 
 

Измјеном Регулационог плана „Војни логор“ стварају 
се плански услови за изградњу вишеспратних 
стамбених и стамбено-пословних објеката као и 
уређење простора око истих. План такође дефинисао 
и потребну комуналну инфраструктуру у зони 
обухвата истог. 

V 
План се излаже на стални јавни увид код органа 
управе надлежног за послове просторног уређења - 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 
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VI 

О спровођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 
6. Одлуке. 
 

VII 
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 
раније донесени просторно –плански документи 
проведбеног карактера у дијелу у којем нису сагласни 
са Планом.  
  

VIII 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 
''Службеном гласнику општине Невесиње''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                
Број: 01-013- 102/19       ПРЕДСЈЕДНИК: 
Дана: 05.03. 2021. г       Вукотић Момчило,с.р. 
     

 

42. На основу члана 195. Закона о водама („ 
Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 
92/09, 121/12, 74/17) и члана 36. Статута општине 
Невесиње (Службени гласник општине Невесиње“, 
број: 6/17,16/17) Скупштина општине Невесиње на 3. 
редовној  сједници одржаној 05.03.2021. године  
донијела је  
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Плана коришћења новчаних 

средстава прикупљених на основу 
прихода од  посебних водних накнада за 

2021.годину 
I 
 

Усваја се План коришћења прихода  остварених по 
основу   посебних водних накнада за 2021.годину 

 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је Плана коришћења 
прихода  остварених по основу   посебних водних 
накнада за 2021.годину. 

III 
 

План из тачке  I ове Одлуке  ће се доставити 
на сагласност ЈУ „Воде Српске“  - Сектор за обласни 
ријечни слив Требишњице и Министарству 
пољопривреде ,шумарства и водопривреде у Владе 
Републике Српске. 

IV 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се начелник 
општине и надлежна Одјељења Општинске управе 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у“ Службеном гласнику општине 
Невесиње“  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:01/013-38/21            ПРЕДСЈЕДНИК 
 Датум: 05.03.2021.год.   Момчило Вукотић   
                                                                                                                                                                                                              

                          ПЛАН 
коришћења новчаних средстава прикупљених на 
основу прихода од  посебних водних накнада за 

2021.годину 

 
1.УВОД 

 
Воде су добро од општег интереса, стога се 

овој проблема  тици посвећује посебна пажња у циљу 
спречавања деградације воде, постизање одрживог 
кориштења вода, осигурања правичног приступа 
водама, пружања заштите акватичних, 
полуакватичних и копнених екосистема, организовања 
одбране од поплава као и предузимања осталих 
радњи везано за рационално и економично 
кориштење вода.  

Кориштење вода подразумијева и плаћање 
накнада за захватање површинских и подземних вода, 
а јединица за обрачун накнада је један метар кубни. 
Средства за обављање послова и задатака као и 
функционисање и одржавање некретнина и водних 
објеката од општег значаја очување вриједности 
изграђених водних објеката и система, предузимање 
мјера јавног инвестирања и капитална изградња 
водних објеката обезбјеђују се између осталог и из 
посебних водних накнада, прихода на основу закупа 
јавног водног добра, буџета Републике Српске, 
јединице локалне самоуправе и донација. 

 
2.ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ 

 
Посебне водне накнаде представљају приход 

на основу: 
- Накнада за захватање и кориштење вода и то: за 

пиће и јавно водоснадбијевање, коришћење 

минералних вода за флаширање, коришћење 

воде за наводњавање, узгој рибе у кавезима, 

употреба воде за индустријске и сличне процесе, 

употреба воде за друге намјене за људску 

употребу. 

- Накнада за производњу електричне енергије, 

- Накнада за заштиту вода и то:  Накнада које 

плаћају власници транспортних средстава која 

користе нафту, накнада за испуштање отпадних 

вода, накнада за узгој рибе, накнада за употребу 

вјештачких ђубрива. 

- Накнада за вађење материјала из водотокова. 

- Накнада за заштиту од вода и то: Накнада за 

заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и 

шумског земљишта, накнада за заштиту од вода 

стамбених, пословних и других објеката. 

 
3. КОРИШТЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ 
НАКНАДА 
 

Чланом 194. Закона о водама РС , прописан 
је начин расподјеле прихода прикупљени на основу 
посебних водних накнада, те износу од 30% уплаћују 
се у буџет јединице локалне самоуправе и могу се 
користити за стручно-техничке послове односно: 
изградњу привремених планова управљања водама, 
припрему планова управљања водама, спровођење 
праћења стања вода, успостављање и рад 
информационог система, одржавање објеката у 
власништву јединица локалне самоуправе или трећих 
лица ако су од општег интереса, спровођење 
превентивних активности у сектору вода, трошкове 
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рада и функционисања јавних предузећа за воде, 
трошкове изградње водних објеката и система. 

 
4. ПЛАН УТРОШКА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
Приход прикупљен на основу посебних водних 
накнада за 2021. годину износи 32.300,00 КМ. 
 
Средстав ће се утрошити за реконструкцију 
постројења за пречишћавање питке воде на језеру 
Алаговац који се реализује у склопу пројекта 
„Водовод и канализација РС“. 

 
5.КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

 
Средства прикупљена у буџет Општине на 

име посебних водних накнада су намјенска и могу се 
користити на начин прописан Законом о водама и 
овим Планом. Надзор и кординацију над спровођењем 
овог Плана и намјенским трошењем новца од 
посебних водних накнада вршиће Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске, путем водне инспекције. 

 
 

43. На основу члана Чланом 39. став 2. тачка 2 и 

члана  и 41. став 3 и 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16,36/19) и члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 
6/17,16/17) и члана 22.Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ 10/17,10/19), Скупштина општине 
Невесиње на 3. редовној  сједници одржаној дана 
05.03.2021. године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о висини одборничког  додатка 
одборницима у Скупштини општине Невесиње 

 

I 
Овом Одлуком мијења се Одлука о висини 
одборничког  додатка одборницима у Скупштини 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ бр 1/17,16/17)  

II 
У тачки  III Одлуке о висини одборничког  додатка 
одборницима у Скупштини општине Невесиње  брише 
се број „45% “ а уписује број „42,50%“ 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
Број:01-013-49/21     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                        
Дaтум, 05.03.2021.г.   Момчило Вукотић,с.р.                                                                       
 

44. На основу члана 85 Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник Републике Српске“, број: 
94/19), члана 39. став 2. тачка 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16,36/19) и члана 36.Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број: 6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на 
3.редовној  сједници одржаној дана 05.03.2021 године 
донијела је   
 

О Д Л У К У 

 о усвајању Плана  коришћења средстава  привредних 
друштава  и других правних лица која имају сједиште 

на подручју општине Невесиње  за реализацију 
посебних мјера заштите од пожара за 2021. годину   

 

I 
Средства прикупљена по основу уплата привредних 
друштава и других правних лица који имају сједиште и 
обављају дјелатност на територији општине 
Невесиње, која су обрачуната и уплаћена у корист 
буџета општине Невесиње, у складу са чланом 85. 
Закона о заштити од пожара  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 94/19) користиће  се за 
намјену утврђену овим  Планом.  

II  
 

Расположива средства: 

 
По основу обрачунате и уплаћене накнаде за 
реализацију посебних мјера заштите од пожара у 
складу са чланом 85. Закона о заштити од пожара 
планирају се прикупити  средства у   износу од   9.000, 
00 KM 

План утрошка: 

 
Средстава прикупљена на основу обрачунате и 
уплаћене накнаде из тачке II ове Одлуке, која ће се 
уплатити  у корист буџета општине Невесиње, 
користиће   се на следећи начин :    
 
1. За реконструкцију ватрогасног 

дома.................................................5.900,00 КМ 
 (изградња спаваоне за ватрогасце,подови за 
канцеларију и дежурану) 

2. За набавку телефонске 
опреме.....................................   .       100,00 КМ 

3. За набавку осталих постројења и 
опреме..................................           1,500,00КМ 
 (за уградњу видео надзора на Ватрогасном дому) 

4. За набавку ситног инвентара....................................        
500,00КМ 
 (акумулатор за ватрогасно возило  комада 3 

5. Куповина личне ватрогасне опреме за 
ватрогасце..................................    .1.000,00 КМ 

 

III 
 

Овај Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања  у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број: 01/013-37/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:05.03.2021. г.  Момчило Вукотић,с.р 
 

45. На основу чланова 39. и 48. Закон.а о 

локалној самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“  број  97/16,36/19)  и члана 36. и 51. став 2 и 
став 7.Статута општине Невесиње  („Службени 
гласник општине Невесиње» број  6/17, 16/17) 
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Скупштина општине Невесиње  је на  3.редовној 
сједници,одржаној 05.03. 2021. године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о именовању Комисије за примопредају дужности  
између именованих  лица у Јавној установи Народна 

библиотека Невесиње,  чији је оснивач општина 
Невесиње 

 
 

1. Именује се Комисија за примопредају дужности 
директора у ЈУ Народна библиотека  на период 
од четири године, са могућношћу поновног 
именовања, у сљедећем саставу:  
 

1.  Верица Пашајлић, предсједник  
2.  Мирко Будалић ,   члан  
3.  Соња Милидраг,   члан  

 
Замјеници предсједника и чланова  
 

1. Срђан Кнежевић, замјеник  предсједника 

2. Никола Пашајлић ,замјник члана 

3.  Љиља Ивезић,  замјник члана  

       2. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења је 
да у складу са  Законом о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“    број  
97/16,36/19) изврши примопредају дужности између    
Зорана Кисића  коме је мандат в.д. директора ЈУ 
Народна библиотека  престао  због истека времена на 
које је постављен и Синише Килибарде који је 
именован за в.д. директора ове установе почев од 
22.фебруара 2021. године до окончања законом 
прописане процедуре избораа новог директора, а 
најдуже на период од 2 мјесеца. 
 
       3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавићесеу „Службеном гласнику општине 
Невесиње “.  
 

Чланом  48. став 4. овог Закона  прописано је да се 
два члана Комисије и њихови замјеници  бирају из 
реда запослених у општинској управи,  а један члан и 
његов замјеник из реда запослених у  јавној установи, 
чији је оснивач општина невесиње и гдје се 
примопредаја врши. 
  
  С обзиром на изложено, ријешено је као у 
диспозитиву рјешења.  
 
Правна поука: Против овог рјешења не може се 
уложити жалба, али се може покренути управни спор 
пред Окружним судом у Требињу, у рокуод 30 дана од 
дана достављања рјешења.    
              
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                          
БРОЈ: 01/013- 57/21        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                           
ДАТУМ,05.03..2021.године Момчило Вукотић 
 
 

46.   На основу члана 1.10. став (1) тачка 1. 

Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Босне и Херцеговие“, бр. 23/01, 7/02, 
9/02,20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 
7/14 и 31/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16), 
Одлуке Централне изборне комисије БиХ о престанку 
и додјели мандата  Број: 06-1-07-1-131/21;Број: 06-1-
07-1-136/21Број: 06-1-07-1-137/21 од 15.12.2021, члана 
36. Статута општине Невсиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, бр. 6/17,16/17) , Скупштина 
општине  је, на 3. редовној сједници, одржаној  
05.03.2021. године, донијела  
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о  констатовању престанка и додјеле мандата 
одборницима у Скупштини општине Невесиње 

 

I   Констатује се престанак одборничког мандата 
одборницима у Скупштини општине Невесиње и то: 
 

1. Александару Марићу,  одборнику са листе 

Покрет болимо Српску  са даном 01.02.2021. 
године   

2. Богдану Ботићу,одборнику са листе СНСД – 

Савез независних социјалемокрта Милорад 
Додик са даном 01.02.2021. године   

 
3. Милутину Самарџићу, одборнику са листе 

СНСД – Савез независних социјалемокрта 
Милорад Додик са даном 02.02.2021. године 

  
 

II   Констатује се додјела  одборничког мандата  

одборницима у Скупштини општине и то : 
 
 

1. Биљанаи Лакета, са листе СНСД - Савез 

независних социјалдемократа Милорад 
Додик, са даном 24.02.2021.године 
 

2. Драгани Будалић , са листе СНСД - Савез 

независних социјалдемократа Милорад 
Додик, са даном 24.02.2021. године 

 
3. Драгану  Килибарди,  са листе Покрет 

волимо Српску са даном 23.02.2021. године    

III Овај Закључак  објавити у „Службеном гласнику 

општине Невесиње.“  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 001-013-39/21           ПРЕДСЈЕДНИК  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 05.03.2021.год.    Момчило Вукотић 
 
  

47.   На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број  98/16,36/19) члана 36. Статута општине 
Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17,16/17, Скупштина општине Невесиње на 
својој 3. редовној  сједници одржаној дана 
05.03.2021.године, након разматрања Програма рада 
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начелника општине  и Општинске управе општине  
Невесиње за 2021.годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Програма рада начелника општине и 
Општинске управе општине  Невесиње за 2021. 

годину 
 
1. Усваја се, Програма рада начелника општине  и 

Општинске управе општине  Невесиње за 
2021.годину, која је саставни дио овог Закључка. 

 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-50/21 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                             
Датум:05.03.2021.године   Момчило Вукотић                                             

                                                                              

48.   На основу члана 36. Статута општине Невесиње 

(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 3. редовној  сједници 
одржаној дана  05.03.2021. године, након разматрања 
Програма рада и финансијски план  ЈЗУ Дома  
здравља Невесиње за 2021 годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Усваја се, Програм рада и финансијски план  ЈЗУ 
Дома  здравља Невесиње за 2021. годину, који је 
саставни дио овог Закључка. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-56/21 ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум:05.03.2021.године   Момчило Вукотић ,с.р. 
 

     

49.   На основу члана 36. Статута општине Невесиње 

(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 3. редовној  сједници 
одржаној дана  05.03.2021. године, након разматрања 
Програма рада и финансијског план  ЈУ Центар за  
информисање и културу Невесиње за 2021. 
годину,донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Програм рада и финансијски план  ЈУ 
Центар за  информисање и културу Невесиње за 
2021. годину, који је саставни дио овог Закључка. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                            
Број: 01/013-31/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 16.02.2021.године     Момчило Вукотић,с.р. 

     

50.   На основу члана 36. Статута општине Невесиње 

(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана  128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/1,10/197),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 3. редовној  сједници 
одржаној дана 05.03.2021. године, након разматрања 
Програмa рада и финансијског плана  ЈУ Народне 
библиотеке Невесиње за 2021. годину,донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Програм рада и финансијски план  ЈУ 
Народне библиотеке Невесиње за 2021. годину, 
који је саставни дио овог Закључка. 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01/013-33/21         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 05.03.2021.г     Момчило Вукотић,с.р.    
                    

51.   На основу члана 36. Статута општине Невесиње 

(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана  128.. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 3. редовној  сједници 
одржаној дана  05.03.2021. године, након разматрања 
Програма рада и финансијског плана ЈУ Центар за 
социјални рад  Невесиње за 2021.годину,донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се, Програм рада и финансијски план 

Јавне установе Центар за социјални рад 
Невесиње за 2021.годину, који је саставни дио 
овог Закључка. 

 

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

 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013- 35/21                    ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 05.03.2021. године     Момчило Вукотић,с.р.      
 

     

52   На основу члана 36. Статута општине Невесиње 

(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана  128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 3. редовној  сједници 
одржаној дана 05.03.2021.године,  након разматрања 
Програма рада и финансијског плана ЈУ за 
предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић 
«Света Евгенија Царица Милица» Невесиње за 
2021.годину, донијела je 
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се,  Програм рада и финансиски план  
Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање  Дјечији вртић «Света Евгенија 
Царица Милица» Невесиње за 2021.годину, који је 
саставни дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                            
Број: 01/013-52/21          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 05.03.2021.г. Момчило Вукотић ,с.р.       
          
 

53.   На основу члана 36. Статута општине Невесиње 

(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 3. редовној  сједници 
одржаној дана 05.03.2021.године, након разматрања 
Тежишних задатака на пословима Цивилне заштите 
за 2021. годину , донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се,  Програм рада Службе начелника 
општине за послове Цивилне заштите  општине 
Невесиње за 2021. годину, који је саставни дио 
овог Закључка. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-36/21                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 05.03.2021.год.   Момчило Вукотић,с.р.   
 

54.   На основу члана 36. Статута општине Невесиње 

(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 3. редовној  сједници 
одржаној дана05.03.2021.године, након разматрања 
Програма рада и финансијског плана  Туристичке 
организације Невесиње за 2021. годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се, Програм рада и финансијски план  

Туристичке организације Невесиње за 2021. 
годину, који је саставни дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                            
Број: 01/013-30/21                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:05.03.2021.године   Момчило Вукотић  ,с.р. 
       

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 

55.   Број: 02-012.10- 47/21 

         Датум:19.2.2021. године 

 
На основу члана 67.и 88. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ бр. 6/17),   а у 
циљу субвенционисања производње млијека, 
начелник општине д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја  
у области мљекарства за 2021. годину 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком прописују се услови  и начин 
расподјеле средстава  из буџета општине 
Невесиње,за  остваривање новчаних подстицаја у 
области мљекарства  за  2021. годину. 
 

Члан 2. 
 

Право на премију за откупљено свјеже сирово млијеко 
имају произвођачи (физичка и правна лица) који 
произведу и предају свјеже сирово млијеко 
организатору откупа (мљекарама). 
 

Члан 3. 
 

Премија за откупљено свјеже сирово млијеко износи  
0,03 КМ  по литру. Максималан износ премије износи  
5000  КМ(петхиљадаконвертибилнихмарака)  по 
кориснику за  2021. годину, и уплаћиваће се директно 
на рачун произвођача. 
 

Члан 4. 
 

Захтјев за исплату премије за  произведено свјеже 
сирово млијеко, односно спискове произвођача 
млијека , подноси организатор откупа (мљекара),по 
завршеном обрачуну,  квартално , а најдаље до 15-ог 
у  наредном мјесецу. Уз захтјев се прилаже овјерен 
списак произвођача млијека  са ЈМБ, бројем текућег 
или жиро рачуна  и количинама откупљеног млијека. 
 

Члан 5. 
 

Исплата подстицајних средстава ће се вршити 
квартално, за 2021. годину. 
 

Члан 6. 
Надзор над примјеном ове Одлуке вршит ће 
општинска  пољопривредна инспекција. 
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објевљивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Планом имплементације Стратегије развоја општине 
Невесиње за 2020 годину, планирано је финансирање 
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новчаних подстицаја из области пољопривреде 
(буџетски код 414141) у износу од 270.000 КМ 
(двијестотинеседамдесет). 
У оквиру подстицаја за област пољопривреде 
финансират ће се и подстицај произвођачима млијека 
на начин како је утврђено чланом 3. ове Одлуке.  
 

Н А Ч Е Л Н И К 
Mиленко Авдаловић,с.р. 

 56. 
Број: 06-373-1/21 
Датум: 03.03.2021. године 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                              
88280 НЕВЕСИЊЕ 
 
Одјељење за просторно уређење и стамбено – 
комуналне послове општине Невесиње, на основу 
рјешења број 06-373-1/21 од 03.03.2021 године, 
извршило је у регистру заједница зграда, у 
регистарском листу заједнице број 01-036, упис 
оснивања Заједница етажних власника, стамбене 
зграде Е-19, са сљедећим подацима: 
 
 

 
Назив и сједиште заједнице: Заједница етажних 
власника стамбенo-пословне зграде Е-19, Николе 
Тесле бр. 9 

Оснивачи: дванаест (12)  етажних 
власника.Дјелатност:70320.Управљање зградом за 
рачун етажних власника зграде.Иступа самостално у 
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде. Заједницу заступа Шешлија Јелена 
предсједник управног одбора самостално и без 
ограничења. 

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                                     
Сандра Зиројевић, дипл. Правник, с,р. 
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