
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 
Година XXV                      Број 7/17            ___         14.07.2017 

 
 
 

96. На основу члана  40. ст.1. Закона о 

уређењу простора и грађењу (“Сл.гласник 
Републике Српске“ бр.40/013) и члана 5. ст. 4 
Правилника о начину израде, садржају и 
формирању документа просторног уређења 
(“Сл.гласник Републике Српске“, бр. 69/13/ и члана 
35. Статута општине Невесиње (“Сл. гласник 
општине Невесиње“, бр.3/1), Скупштина општине 
Невесиње на својој 7. редовној сједници одржаној 
дана 10.07.2017. године,  д о н и ј е л а   ј е: 
 

О Д Л У К У 
o приступању измјени Регулационог плана 

„Војни логор“ 

 
Члан  1. 

 

Oвом Одлуком приступа се измјени Регулациог 
плана „Војни логор“ усвојеног од стране СО 
Невесиње 28.07.2015. године. (Одлука бр. 01-013-
38/15). 
 

Члан 2. 
 

Обухват измјене Регулационог плана односи се на 
објекте и припадајући простор означен границама у 
графичком прилогу. 

Члан 3. 
 

У складу са чланом 25. став (9) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Сл.гл. Републике 
Српске“бр.40/13) одређује се плански период плана 
до 10 година од дана усвајања. 

Члан 4. 
 

Регулациони план ће бити урађен у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Сл.гл. Републике Српске“бр.40/13) а на основу 
пројектног задатка који ће израдити носилац 
припреме плана. 
 

Члан 5. 
Рок израде наведеног документа је 30 дана од дана 
потписивања уговора.  

Члан 6. 
 

Садржај плана треба да буде у складу са чланом 
35. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13). 
 

 

 
Члан 7. 

 
Након доношења ове одлуке носилац припреме ће 
у најмање два средства јавног информисања  
објевити позив заинтересованим лицима која су 
власници непокретности у обухвату документа. 
Прије утврђивања нацрта плана, носилац припреме 
разматраће преднацрт плана на стручној расправи 
на којој ће присутвовати чланови савјета плана и 
на коју ће обавезно бити позвани овлаштени 
стручни представници органа и правних лица из 
члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Сл.гласник Републике Српске“ број 
40/13). 
Након што Скупштина општине Невесиње утврди 
нацрт плана спровешће се јавни увид  истог. 
Трајање јавног увида биће најмање 30 дана, а све у 
складу са одредбама  
из члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Сл.гласник Републике Српске“ број 40/13). 
 

Члан 8. 
 

Средства за израду документа обезбјеђује 
наручилац тј. Општина Невесиње из буџета. 

 
Члан 9. 

 

Ради укупног праћења израде плана, вођења јавне 
расправе и усаглашавања ставова и интереса, 
именује се Савјет плана у саставу: 
 
1. Божидар Чабрило, дипл.инж.грађ. 
2. Милован Самарџић, дипл.инж.арх. 
3. Радомир Тодоровић, дипл.инж.грађ. 
4. Вељко Настић, дипл.инж.ел. 
 

Члан 10. 
 

Носилац припреме измјене плана је Одјељење за 
Просторно уређење и стамбено-комуналне послове 
Општине Невесиње. 

Члан 11. 
 

Одлука ступа на снагу  8 дана  од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“ 
 
Број:  01/013-93/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана:10.07.2017. г.            Вукотић Момчило  с.р. 
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97. На основу члана  35. и 47. ст.1. тачка 

Закона о уређењу простора (“Сл.гласник Републике 
Српске“ бр.40/13)  и члана 4. Правилника о 
садржају и начину доношења одлуке о изградњи 
објеката и уређењу простора (“Сл.гласник 
Републике Српске“, бр.69/05 и члана 35. Статута 
општине Невесиње (“Сл.гласник општине 
Невесиње“, бр.3/14 ), Скупштина општине 
Невесиње на својој 7. редовној сједници одржаној 
дана 10.07. 2017.године,  д о н и ј е л а   ј е: 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању Нацрта Регулационог плана 
„Ботин“ 

 

Члан  1. 
 

.Утврђује се Нацрт Регулационог плана „Ботин“ у 
општини Невесиње , урађен од стране „Контура“ 
д.о.о. Требиње, мај 2017. године. 

 
Члан  2. 

 

Утврђени Нацрт Регулационог плана „Ботин“ 
садржи: 
           А/ Општи дио 
           Б/ Текстуални дио 
 
1. Уводно образложење 

 Увод 

 Планска документација вишег реда 
2. Аналитичко-документациона основа 

 Постојеће стање: локација, природни услови, 
намјена површина, физичке структуре, 
саобраћај, водоводи канализација и 
електроенергетска инфраструктура. 

3. Основна концепција изградње и уређења 
простора 

4. Пројекција изградње и уређења простора 

 Намјена површина 

 Планирана изградња и општи УТ услови: 
објекти, саобраћај, водовод и канализација и 
електроенергетика-план. 

 Парцелација 

 Грађевинске и регулационе линије 

 Заштита средине и обликовање простора 
5. Одлука о провођењу плана 

Ц/ Графички дио 
1. Геодетска подлога Р=1:500 
2. План намјене површина Р= 1:500 
3. План просторне организације Р= 1:500 
4. План саобраћаја Р= 1:500 
5. План грађевинских и регулационих линија Р= 

1:500 
6. План парцелације Р= 1:500 
 

Члан 3. 
 

Утврђени Нацрт регулационог плана „Ботин“ биће, 
након усвајања ове Одлуке, изложен на јавни увид 
у просторијама Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију општине 
Невесиње, у трајању од 30 дана. 
 

 

Члан 4. 
 

Носилац припреме измјене Регулационог плана, 
Одјељења за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове и екологију општине Невесиње, 
обавјестиће јавност о мјесту, времену и начину 
излагања утврђеног Нацрта регулационог плана 
„Ботин“ , путем огласа у два средства јавног 
информисања, најмање два пута, први пут 8 дана 
прије почетка јавног увида и други пут 15 дан 
послије почетка јавног увида. 
 

Члан 5. 
 

Обавјештење из предходног члана треба да 
садржи мјесто, датум, почетак и трајање јавног 
увида, те рок у којем се могу послати приједлози, 
примједбе и мишљења на утврђени Нацрт 
документа. 

Члан 6. 
 

Носилац припреме плана обавезан је да на мјесту 
на којем је изложен Нацрт плана обавјести јавност 
да се детаљније информације, објашњења и помоћ 
у формулисању примједби могу добити код 
носиоца припреме и носица израде плана. 
 

Члан 7. 
Примједбе, приједлози и мишљења на Нацрт плана 
уписују се у свеску са нумерисаним странама, која 
ће се налазити у просторији у којој ће Нацрт плана 
бити изложен или се у писаној форми достављају 
носиоцу припреме који је обавезан да их достави 
носиоцу израде плана. 

Члан 8. 
 

Став носиоца израде о примједбама, мишљењима 
и приједлозима разматраће се на стручној 
расправи, која ће се организовати року од 30 дана 
од дана затварања јавног увида, на коју ће бити 
позвани представници носиоца припремем носиоца 
израде и организација из члана 32. став 4 Закона о 
уређењу простора и грађењу, те чланови савјета 
плана. 

Члан 9. 
 

Носилац припреме објавиће јавни позив на стручну 
расправу у најмање једном дневном листу 
доступном на територији цијеле Републике Српске, 
три дана прије и на дан одржавања расправе, на 
којој могу да присуствују сва заинтересована лица 
. 

Члан 10. 
 

Ако се приједлог Регулационог плана „Ботин“ на 
основу прихваћених приједлога, мишљења и 
примједби достављених у току јавног увида  
значајно разликује од нацрта документа, носилац 
припреме дужан је поново организовати јавни увид. 
Трајање поновног јавног увида не може бити краће 
од 8 дана. 
Поновни јавни увид се може спроводити највише 
два пута, након чега се доноси нова одлука о 
изради документа просторног уређења. 
 

Члан 11. 
 

Одлука ступа на снагу 8 дана од објављивања у 
Службеном гласнику општине. 
 
Број: 01-013-176/16                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                  
Дана:10.07.2017. године      Вукотић Момчило с.р. 
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98.  На основу члана  35. и 47. ст.1. тачка Закона о 

уређењу простора (“Сл.гласник Републике Српске“ 
бр.40/13) и члана 4. Правилника о садржају и 
начину доношења одлуке о изградњи објеката и 
уређењу простора (“Сл.гласник Републике Српске“, 
бр.69/05 и члана 35. Статута општине Невесиње 
(“Сл.гласник општине Невесиње“, бр.3/14 ), 
Скупштина општине Невесиње на својој 7. редовној 
сједници одржаној дана 10.07 2017.године,  д о н и ј 
е л а   ј е 
 

О Д Л У К У   
о утврђивању Нацрта Регулационог плана  

„Вјетропарк Гребак“ 
 

Члан  1. 
 

Утврђује се Нацрт Регулационог плана „Вјетропарк 
Гребак“ у општини Невесиње , урађен од стране 
„Контура“ д.о.о. Требиње, мај 2017. године.  
 

Члан  2. 
 

Утврђени Нацрт Регулационог плана „Вјетропарк 
Гребак“ садржи: 
          
           А/ Општи дио 
           Б/ Текстуални дио 
1.Уводно образложење 

 Увод 

 Планска документација вишег реда 
 

2 Аналитичко-документациона основа 

 Постојеће стање: локација, природни услови, 
намјена површина, физичке структуре, 
саобраћај, водоводи канализација и 
електроенергетска инфраструктура. 

3 Основна концепција изградње и уређења 
простора 

4 Пројекција изградње и уређења простора 

 Намјена површина 

 Планирана изградња и општи УТ услови: 
објекти, саобраћај, водовод и канализација и 
електроенергетика-план. 

 Парцелација 

 Грађевинске и регулационе линије 

 Заштита средине и обликовање простора 
5 Одлука о провођењу плана 

Ц/ Графички дио 
1.Геодетска подлога Р=1:500 
2.План намјене површина Р= 1:500 
3.План просторне организације Р= 1:500 
4.План саобраћаја Р= 1:500 
5.План грађевинских и регулационих линија Р= 
1:500 
6.План парцелације Р= 1:500   
 

Члан 3. 
 

Утврђени Нацрт регулационог плана „Вјетропарк 
Гребак“ биће, након усвајања ове Одлуке, изложен 
на јавни увид у просторијама Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне послове 

и екологију општине Невесиње, у трајању од 30 
дана. 
 

Члан 4. 
 

Носилац припреме измјене Регулационог плана, 
Одјељења за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове и екологију општине Невесиње, 
обавјестиће јавност о мјесту, времену и начину 
излагања утврђеног Нацрта регулационог плана 
„Вјетропарк Гребак“ , путем огласа у два средства 
јавног информисања, најмање два пута, први пут 8 
дана прије почетка јавног увида и други пут 15 дан 
послије почетка јавног увида. 
 

Члан 5. 
 

Обавјештење из предходног члана треба да 
садржи мјесто, датум, почетак и трајање јавног 
увида, те рок у којем се могу послати приједлози, 
примједбе и мишљења на утврђени Нацрт 
документа. 
 

Члан 6. 
 

Носилац припреме плана обавезан је да на мјесту 
на којем је изложен Нацрт плана обавјести јавност 
да се детаљније информације, објашњења и помоћ 
у формулисању примједби могу добити код 
носиоца припреме и носица израде плана. 
 

Члан 7. 
 

Примједбе, приједлози и мишљења на Нацрт плана 
уписују се у свеску са нумерисаним странама, која 
ће се налазити у просторији у којој ће Нацрт плана 
бити изложен или се у писаној форми достављају 
носиоцу припреме који је обавезан да их достави 
носиоцу израде плана. 
 

Члан 8. 
 

Став носиоца израде о примједбама, мишљењима 
и приједлозима разматраће се на стручној 
расправи, која ће се организовати року од 30 дана 
од дана затварања јавног увида, на коју ће бити 
позвани представници носиоца припремем носиоца 
израде и организација из члана 32. став 4 Закона о 
уређењу простора и грађењу, те чланови савјета 
плана. 
 

Члан 9. 
 

Носилац припреме објавиће јавни позив на стручну 
расправу у најмање једном дневном листу 
доступном на  
територији цијеле Републике Српске, три дана 
прије и на дан одржавања расправе, на којој могу 
да присуствују сва заинтересована лица. 
 

Члан 10. 
 

Ако се приједлог Регулационог плана „Вјетропарк 
Гребак“ на основу прихваћених приједлога, 
мишљења и примједби достављених у току јавног 
увида  значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је поново организовати 
јавни увид. 
Трајање поновног јавног увида не може бити краће 
од 8 дана. 
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Поновни јавни увид се може спроводити највише 
два пута, након чега се доноси нова одлука о 
изради документа просторног уређења. 
 

Члан 11. 
 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику општине“. 
 
 
Број: 01-013-177/16                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                              
Дана:10.07.2017. године          Вукотић Момчило с.р. 
 
99. На основу члана 348. став 3. тачка д. 

Закона о стварним правима  («Службени гласник 
Републике Српске»  број 124/08, 58/09 и 95/11 ), 
члана 4.   Правилника о поступку јавног надметања 
за продају грађевинског земљишта у државној 
својини (“Службени гласник Републике Српске 
бр.14/07 ) и члана 35. Статута општине Невесиње 
(“Сл.гласник општине Невесиње“ број 3/14 ), 
Скупштина општине Невесиње на 7. редовној 
сједници одржаној дана,10.07.2017. године  д о н и ј 
е л а   ј е: 

 

О Д Л У К У 
о начину и условима јавне продаје неизграђеног 
грађевинског земљишта у државној својини за 

изградњу стамбених објеката 
 

Члан  1. 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и начин по којима 
ће се спровести продаја неизграђеног грађевинског 
земљишта у државној својини, и то: 

1. Парцела означена као к.ч. број 1672/3 (нови 
премјер) уписана у п.л. број 451 што одговара к.ч. 
1225/13 (стари премјер) површине 1005 м2 уписана 
у з.к.уложак број 2550, к.о. Бојишта; 

2. Парцела означена као к.ч. број 1672/4 (нови 
премјер) уписана у п.л. број 451 што одговара к.ч. 
1225/14 (стари премјер) површине 224 м2 уписана у 
з.к.уложак број 2550, к.о. Бојишта; 

3. Парцела означена као к.ч. број 125/67 и к.ч. број 
126/2 (нови премјер) уписана у п.л. број 997 што 
одговара к.ч. 1322/60 (стари премјер) површине 364 
м2 уписана у з.к.уложак број 974, к.о. Невесиње. 
 

Члан 2. 
 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
просторно-планском документацијом којом је 
искључиво  предвиђено за изградњу 
индивидуалних стамбених објеката. 
 

Члан 3. 
 

Почетна продајна цијена за парцеле из члана 1. 
ове Одлуке износи  8.00 КМ/м2 .  

 
Члан 4. 

 

За учешће у поступку лицитације сваки учесник је 
дужан уплатити износ од 1.000,00 КМ на жиро 
рачун  општине Невесиње број 552006-0000130331. 
 

Члан 5. 
 

Продајну цијену наваденог земљишта учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор, 

обавезан је уплатити у року од 8 дана након 
потписивања купопродајног уговора, а предаја 
земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 8 
дана након уплате купопродајне цијене, о чему ће 
се сачинити записник о примопредаји. 
 

Члан 6. 
 

Поступак лицитације спровешће Комисија за 
продају грађевинског земљишта путем лицитације 
и непосредном погодбом по одредбама 
Правилника о поступку јавног надметања за 
продају грађевинског земљишта у државној 
својини.  
 

Члан 7. 
 

Оглас о продаји грађевинског земљишта објавиће 
се у „Гласу Српске“, на Радио Невесињу и Огласној 
плочи општине Невесиње, 15 дана прије дана 
продаје. 
 

Члан  8. 
 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику општине Невесиње“. 
 
Број: 01-013-94/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
 Дана: 10.07.2017. г   Момчило Вукотић с.р. 
 
100. На  основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 79/16),члан 134. став 2.тачка 4. Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број 44/17) и члана 7. 
Правилника о избору и раду школског одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
7/09,37/09,65/13), Скупштина општине Невесиње на 
7. редовној сједници  одржаној дана 
10.07.2017.године донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора ЈУ Музичкa школa 
„Свети Роман Мелод „ Невесиње  

 
1. За члана Школског одбора ЈУ Музичке  школе 

„Свети Роман Мелод“ Невесиње, испред 

локалне заједнице, бира се Јерка Солдо, из 

Невесиња, ВШС - машински инжењер  . 

2. Ово Рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на даљи 

поступак именовања члана Школског одбора  

ЈУ Музичке школе „Свети Роман Мелод „ 

Невесиње, испред локалне заједнице. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Невесиње“ 

Образложење 
 

Дана 15.05.2017. године ЈУ Музичка школа  „Свети 
Роман Мелод „ Невесиње обратила се Скупштини 
општине Невесиње, са захтјевом за избор једног 
члана Школског одбора испред локалне заједнице. 
 Чланом члан 134. став 2.тачка 4. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број 44/17) и чланом 3. 
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став 1. тачка г. Правилника о избору и раду 
школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“ ,број 7/09 и 37/09,65/13), прописано је да 
Школски одбор има  7 чланова, које за јавне школе  
у име оснивача именује Министарство, од којих, 
један члан на приједлог локалне заједнице, док је  
чланом 7. наведеног Правилника прописано да 
избор једног члана школског одбора у име јединице 
локалне самоуправе, врши Скупштина општине 
јединице локалне самоуправе.Чланом 134. став 
4.Закона о основном образовању и васпитању и 
чланом 4. став 1. Правилника о избору и раду 
школског одбора прописано је да се Школски одбор 
бира на период од 4 године. 
Имајући у виду наведено ријешено је као у 
диспозитиву рјешења 
Поука о правном средству: 
Против овог Рјешења не може се уложити жалба, 
али се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од 
дана достављања овог Рјешења. 
 
Број:01-013-85/17                      ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:10.07.2017.год.    Момчило Вукотић с.р.  

101. На основу члана 35. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број: 3/14) и члана 158. Пословника Скупштине 
општине („Службени гласник општине Невесиње“, 
број: 4/14), а након разматрања Нацрта Пословника 
ораду Скупштине општине  Невесиње, Скупштина 
општине Невесиње на 6. сједници одржаној  
10.07.2017. године, донијела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Нацрт Пословника о раду 
Скупштине општине  Невесиње   и упућује на јавну 
расправу. 

2. Нацрт Пословника о раду Скупштине 
општине  Невесиње   објавиће се  на званичној 
интернет страници оптине    
www.opstinanevesinje.rs.ba, на огласној табли 
општине, путем медија и  доставиће се свим  
политичким странкама које имају Општинске 
одборе  на подручју општине.   

3. За спровођење јавне расправе задужује 
се Комисија за прописе, Стручна служба Начелника 
општине и Стручна служба Скупштине општине. 

4. Органи за спровођење јавне расправе 
утврдиће термин одржавања јавне расправе о 
Нацрту Пословника о раду Скупштине општине  
Невесиње, благовремено упознати јавност ради 
учешћа свих заинтересованих лица, пратити јавну 
расправу, осигурати прикупљање и сређивање 
примједби, мишљења и приједлога изнесених 
током  јавне расправе, сачинити  Извјештај о 
резултатима јавне расправе  и исти  доставити  
предлагачу ради разматрања и утврђивања 
приједлога Пословника о раду Скупштине општине  

5. Овај Закључак објавити у „Службеном 
гласнику општине Невесиње“. 

 
Број: 01-013- 92 /17                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:10.07.2017. г.      Момчило Вукотић с.р. 
                                    

 
102. На основу члана 35. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 3/14) и члана  145.  Пословника 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 4/14), Скупштина општине 
Невесиње на 7. редовној сједници одржаној дана 
10.07.2017. године, након разматрања Извјештаја о 
стању у области информисања за 2016. годину, 
донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се,  Извјештај о стању у области 

информисања за 2016. годину , који је саставни 
дио овог закључка. 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће 

      се у „Службеном гласник општине Невесиње“ 
 
Број: 01/013-100/17                        
ПРЕДСЈЕДНИК                         
Датум:10.07.2017.год.          Момчило Вукотић с.р. 
     
103. На основу члана 35. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 3/14) и члана 145.  Пословника 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 4/14), Скупштина општине 
Невесиње на 7. редовној сједници одржаној дана  
10.07.2017. године, након разматрања Извјештајa о 
раду Територијалне ватрогасне јединице за 
2016.годину са приједлогом мјера заштите од 
пожара, донијела je 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се,  Извјештај о раду Територијалне 
ватрогасне јединице за 2016.годину са 
приједлогом мјера заштите од пожара , који је 
саставни дио овог закључка. 

 

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

 
Број: 01/013-90/17                 ПРЕДСЈЕДНИК                         
Датум:10.07.2017.год.    Момчило Вукотић  с.р. 
    
104. На основу члана 35. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 3/14) и члана 145.  Пословника 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 4/14), Скупштина општине 
Невесиње на 7. редовној сједници одржаној дана  
10.07.2017.. године, након разматрања 
Информације о заштити животне средине, донијела 
je 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се,  Информација о заштити животне 

средине, којa је саставни дио овог закључка 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
Број: 01/013-97/17               ПРЕДСЈЕДНИК                        
Датум:10.07.2017.год.             Момчило Вукотић с.р. 

http://www.opstinanevesinje.rs.ba/
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105. На основу члана 35. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 3/14) и члана 145. Пословника о 
раду Скупштине општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» број 4/14),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 7. редовној  сједници 
одржаној дана 10.07.2017.године, након 
разматрања Информације о стању безбједности  на 
подручју  општине Невесиње за период 01.01. - 
31.05.2017. годину, донијела je 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се, Информација  о стању безбједности  

на подручју  општине  Невесиње  за период 
01.01. - 31.05.2017 године, која је саставни дио 
овог закључка. 

2. Обавезује се предсједник Скупштине општине 
да од   Основног суда  у Требињу  затражи  
писмену информацију да ли је Рјешење Број: 
95 0 К 039340 16 Кв од  09.12.2016. године 
извршено, односно да ли је Чуљак Лука, из 
Невесиња,  који је осуђени у овом кривичном 
поступку  уплатио изречену  новчану казну. 

3. Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње. 
БРОЈ: 01/013-951/17         ПРЕДСЈЕДНИК  
ДАТУМ,10.07.2017.год.   Момчило Вукотић с.р. 

 
 

106. На основу члана 35. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 3/14) и члана 145.  Пословника 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 4/14), Скупштина општине 
Невесиње на 7. редовној сједници одржаној дана 
10.07.2017. године, након разматрања  
Информација о стању и газдовању шумама на 
подручју општине Невесињe, донијела je 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се,  Информација о стању и газдовању 

шумама на подручју општине Невесињe, којa је 
саставни дио овог закључка. 

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

 
Број: 01/013-96/17                ПРЕДСЈЕДНИК                        
Датум: 10.07.2017. год.   Момчило Вукотић с.р. 
  

107. На основу члана 35. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 3/14) и члана 134. и 145.  
Пословника Скупштине општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 4/14), 
Скупштина општине Невесиње на 7. редовној 
сједници одржаној дана  10.07.2017.. године, након 
разматрања Информације о статусу имовине 
предузећа „Натур флора“а.д., донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се,  Информација о статусу предузећа 

„Натур флора“ а.д. из Невесиње  
2.  Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
Број: 01/013-98/17               ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:10.07.2017.год.  Момчило Вукотић  с.р. 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
108. 

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02/012.3-21-1/17 
Датум: 03.07.2017. године 
 
На основу члана 58 и 74 Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број 3/14), члана 17. Одлуке о извршењу буџета 
општине Невесиње за 2017. годину („Службени 
гласник општине Невесиње“, број  3/17), Начелник 
општине   д о н о с и 
 
 

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

 

I 
О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 

дијелу од 5.000,00 КМ (петхиљадаконвертибилних 
марака), на име трошкова Уговора о ауторском 
дјелу- израда идејног рјешења грба, заставе и 
правила употребе симбола општине Невесиње, у 
три варијанте. 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће се 
на конто број 512128 „Издаци за остале похрањене 
драгоцјености“, а за спровођење ове Одлуке 
задужује се Одјељење за финансије. 

 

III 
 

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

                                                                                                                            

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                                                  
Миленко Авдаловић с.р. 

 
109. 

Број:02/012.4-2/17 
Датум: 13.07.2017. године 
 
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и 
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Херцеговине'', број 39/14), члана 20. Правилника о 
јавној набавци роба, услуга и радова  (''Службени 
гласник општине Невесиње'', број 5/15) и  члана 58. 
и 74. Статута општине Невесиње (''Службени 
гласник општине Невесиње'', број 3/14), Начелник 
општине доноси: 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЈЕНИ  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ 

НЕВЕСИЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (II) 
Члан 1. 

 

Врши се измјена и допуна План јавних набавки 
општине Невесиње за 2017. годину. 
 

Члан 2. 
План јавних набавки сачињен је у складу са 
буџетом општине Невесиње за 2017. годину. 
 

Члан 3. 
Саставни дио ове одлуке је Измјена и допуна План 
јавних набавки општине Невесиње за 2017. годину. 
 

Члан 4. 
Ова Одлукла ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику општине 
Невесиње. 
                                                                                                                            
Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                                 
Миленко Авдаловић, с.р. 

ИЗМЈЕНA II 
 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.годину 

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Измјена Плана јавних  набавки 
 

  У складу са новонасталом ситуацијом вршиће се слиједећа јавна набавка планирана Планом јавних набавки 
за 2017. годину, али са другачијим елементима, који сада гласе како слиједи у табели у наставку 
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4. 

Адаптација пословних 
простора у бившој 
касарни Невесињска 
пушка (објекат за обуку 
радника за фирму 
''Јавор текстил'' и 
''Комус'' а.д. Невесиње) 
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СТРАНА 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

96. 
 
Одлука o приступању измјени Регулационог плана „Војни логор“ 

1 

97. 
Одлука о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Ботин“ 
 

2 

98. Одлука  о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Вјетропарк Гребак“ 3 

99. 
Одлука о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у државној 
својини за изградњу стамбених објеката 

4 

100. Р јешење о избору члана Школског одбора ЈУ Музичкa школa „Свети Роман Мелод „ Невесиње 4 

101. Закључак о прихватање Нацрта Пословника о раду Скупштине општине 5 

102. 
Закључак о усвајању Извјештаја о стању у области информисања 
 

5 

103. 
Закључак о усвајању Извјештаја о о раду Територијалне ватрогасне јединице за 2016.годину 
са приједлогом мјера заштите од пожара 

5 

104. Закључак о усвајању Информације о заштити животне средине 5 
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ИЗДАЈЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ИЗЛАЗИ: ПО ПОТРЕБИ 
УРЕДНИК: Мирославка Муратовић,в.д. секретар СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. 
Закључак о усвајању Информација  о стању безбједности  на подручју  општине  Невесиње  за 
период 01.01. - 31.05.2017 године 

6 

106. 
Закључак о усвајању Информације о стању и  газдовању шумама на подручју општине 
Невесињe 

6 

 
107. 

 
Закључак о усвајању Информације  о статусу предузећа „Натур флора“ а.д. из Невесиње 6 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

108. 
Одлукао утрошку дијела средстава буџетске резерве 
 

6 

109. 

 
Одлука о измјени плана јавних набавки општине Неевсиње за 2017.годину(II) 

 

 

7 


