
СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК  
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 

Година  XLIV                                    Број  16/17              29.12. 2017.год

 
 

202. На основу члана 35 Закона о 

буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“број 
121/12,52/14,103/15 i 15/16) и члана 36 
Статута општине Невесиње(„Службени 
гласник општине Невесиње“број 6/17) 
Скупштина општине на  13. редовној сједници 
одржаној дана  28.12 2017 године   д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању  буџета Општине Невесиње за 

2018.годину 
 

I 
 

Усваја се  буџет за 2018.годину у износу од     
8.313.613 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“. 
 
Број: 01/013- 217 /17   ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана 28.12.2017.године Вукотић Момчило с.р. 
 
 
 

 

БУЏЕТ 2018.ГОДИНЕ      

ПРИХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ       

        Ек.код.   Буџ.кор. ОПИС   Ребал.2017 Буџет 
2018 

Коеф.7/5 

Катег. Група             

1 2 3 4   5 6 7 

      ПРИХОДИ         

71     ПОРЕСКИ ПРИХОДИ   4.979.458 5.206.000 104,55 

713100     Порези на лична примања и приходе 
од самост.дјел. 

  373.008 393.000 105,36 

  713111   Порез на приходе од самосталне 
дјелатности 

  23.000 23.000 100,00 

  713112   Порез на приходе од самост.дјел. у 
паушалном износу 

  8   0,00 

  713113   Порез на лична примања   350.000 370.000 105,71 

714000     Порези на имовину   212.500 210.500 99,06 

  714111   Порез на имовину   1.500 500 33,33 

  714112   Порез на непокретности   210.000 210.000 100,00 

  714211   Порез на наслеђе и поклоне   1.000   0,00 

715000     Порез на промет произв.и услуга   1.350 0 0,00 

  715113   Општи порез на промет на дерив.нафте   1.000   0,00 

  715114   Остали порез на пром.на дуванс.   100   0,00 

  715115   Општи порез на промет алкох.пића   150   0,00 

  715116   Остали порез на промет кафе   100   0,00 

717100     Индиректни порези дозначени од УИО   4.389.900 4.600.000 104,79 

  717111   Индиректни порези дозначени од УИО   4.389.900 4.600.000 104,79 

719000     Остали порески приходи   2.700 2.500 92,59 

  719113   Порез на добитке од игара на срећу   2.700 2.500 92,59 

      НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ   888.400 910.730 102,51 

721200     Приходи од закупа и ренте   35.000 40.000 114,29 

  721222   Приходи од давања у закуп објеката 
општине,града и установа 

  35.000 40.000 114,29 

722100     Aдминистративне накнаде и таксе   70.000 70.000 100,00 
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  722118   Посебна реп.такса на деривате нафте   10.000 10.000 100,00 

  722121   Општинске администрат.таксе   60.000 60.000 100,00 

722300     Комуналне накнаде и таксе   104.650 104.100 99,47 

  722312   Комуналне таксе на фирму   55.000 55.000 100,00 

  722313   Комуналне таксе за држање 
моторн.возила 

  100 100 100,00 

  722314   Ком.таксе за кориштење простора на 
јавним површинама или испред 
пословног простора 

  22.000 22.000 100,00 

  722316   Комуналне таксе за 
приређивањ.муз.прогр. 

  500 500 100,00 

  722318   Ком.таксе за кориштење рекламних 
паноа 

  500 500 100,00 

  722319   Ком.таксе за коришт.прост.за паркирање   50 500 1000,00 

  722321   Боравишна такса (ТО)   500 500 100,00 

  722396   Ком. таксе на остале пред. таксирања   26.000 25.000 96,15 

722400     Накнаде по разним основама   539.250 568.330 105,39 

  722411   Накнада за уређивање грађ.земљишта   25.000 50.000 200,00 

  722412   Накнаде за кориштење 
грађ.земљишта(рента) 

  40.000 120.000 300,00 

  722424   Накнада за кориштење минералних 
сировина 

  50   0,00 

  722425   Накнада за промјену намјене пољ.земљ.   16.500 20.000 121,21 

  722435   Накнада за кориштење шума и  шумског 
земљишта 

  145.000 132.230 91,19 

  722437   Накнаде за обављање послова од 
општег интереса у шумама у приватној 
својини 

  10.000 10.000 100,00 

  722438   Накнаде за изузимање земљишта   155.000 50.000 32,26 

  722442   Накнада за воде за пиће у јавном 
водоснаб. 

  2.000 2.000 100,00 

  722444   Накнада за воде за наводњавање   50 50 100,00 

  722446   Накнада за заштиту вода коју плаћају 
власници транспортних сред 

  22.000 22.000 100,00 

  722447   Накнада за испуштање отпадних вода   11.000 11.000 100,00 

  722448   Накнада за призводњу електричне енерг   50 50 100,00 

  722461   Накнаде за кориштење ком.добара од 
општег интереса(ком.накн) 

  91.600 90.000 98,25 

  722467   Сред.за фин.посебних мјера заштите од 
пожара 

  11.000 11.000 100,00 

  722491   Концесионе накнаде за кор.прир.и 
др.добара 

  10.000 50.000 500,00 

722500     Приходи од пружања јавних услуга   107.000 97.800 91,40 

  722521   Приходи општинских органа управе   200   0,00 

  722591   Вл.приходи буџетских корисника   106800 97800 91,57 

    00690300 Центар за социјални рад   21.000 15.000 71,43 

    00690400 Дј. Вртић „Св.Евгенија Царица Милица“   52.000 45.000 86,54 

    00690125 Територијална ватрогасна јединица   4.000 4.000 100,00 

    08150081 СШЦ „Алекса Шантић“   22.000 22.000 100,00 

    08180034 Народна библиотека   1.800 1.800 100,00 

      ЈУ Центар за информисање и културу   6.000 10.000 166,67 

723100     Новчане казне   500 500 100,00 

  723121   Новч.казне изречене у прекрш.поступку   500 500 100,00 

729100     Остали  непорески приходи   32.000 30.000 93,75 

  729124   Остали општински непорески приходи   32.000 30.000 93,75 

      УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ   5.867.858 6.116.730 104,24 

73     ГРАНТОВИ   166.510 26.000 15,61 

731100     Грантови из иностранства   70.160 0 0,00 

  731129   Остали капитални грантови из иностр.   70.160   0,00 

731200     Грантови из земље   96.350 26.000 26,98 

  731211   Текући грантови од прав. лица у земљи   25.350 26.000 102,56 

  731212   Текући грантови од физичких  лица у   6.000   0,00 
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земљи 

  731221   Капитални грантови од правних лица   65.000   0,00 

78 

 
  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР 

ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
  349.322 334.900 96 

787000 

 
  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ 

НИВОА ВЛАСТИ 
  349.322 334.900 95,87 

  
787211 

  Трансфери јед.лок.самоуправе за 
подршку буџету 

  63.400 63.400 100,00 

  
787211 

  Трансфери у области образовања-
Дј.вртић 

  8.808   0,00 

  
787211 

  Тран.јед.лок.сам.за прој. и акт.  у 
обл.здрав.и соц.заштите 

  265.700 271.500 102,18 

  
787211 

  Трансфер Кабинет предсједника -
споменик 

  10.000   0,00 

  787211   Трансфер-агенција за аграрна плаћања   1.414   0,00 

81 

 
  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
  110.676 150.000 135,53 

811200 
 

  Примици за постројења и опрему   200 0 0,00 

  811262   Примици за књиге   200   0,00 

  811211   Примици за моторна возила (ТВЈ)       #DIV/0! 

813100 
 

  Примици за земљиште   85.000 150.000 176,47 

. 
813112 

  Примици за остало грађевинско 
земљиште 

  85.000 150.000 176,47 

814100 

 

  Примици од продаје сталне имовине 
намјењене продаји 

  24.800 0 0,00 

  
814111 

  Примици од продаје сталне имовине 
намјењене продаји 

  24.800   0,00 

816100     Примици од залиха 
матер.,учинака,робе и ситног 
инвент.,амбалаже и сл. 

  676 0 0,00 

  816128   Примици од залиха осталог материјала   676   0,00 

91 

 
  ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ  
  4.000 3.000 75,00 

911400 
 

  Примици од наплате датих зајмова   4.000 3.000 75,00 

  
911482 

  Примици од наплате потрошачких 
зајмова датих радницима 

  4.000 3.000 75,00 

  911488   Примици од наплате осталих зајмова   4.000   0,00 

92 
 

  ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖЕЊА   3.500.000 0 0,00 

921200 
 

  Примици од узетих зајмова   3.500.000 0 0,00 

  921241   Примици од зајмова узетих од банака   3.500.000   0,00 

93 
 

  ОСТАЛИ ПРИМИЦИ   73.065 207.700 284,27 

931100 

 

  Примици по основу пореза на 
додатну вриједност 

  39.100 190.000 485,93 

  
931111 

  Примици по основу разлике улазног и 
излазног пореза додатну вриједност 

  39.100 190.000 485,93 

931200 

 

  Примици по основу депозита и 
кауција 

  8.500 0 0,00 

  
931211 

  Примици по основу депозита и кауција у 
земљи 

  8.500   0,00 

938100 

 

  Примици за накнаде плата за 
породиљско одсуство 

  25.465 17.700 69,51 

  938111   Центар за социјални рад   11.385 5.340 46,90 

  
 

  ЈУ Дјечији вртић   10.380 3.360 32,37 

  
 

  ЈУ Центар за информисање и културу   3.700   0,00 

  
 

  Туристичка организација општине 
Невесиње (Тр.бол.) 

    9.000 #DIV/0! 

377800 

 
  НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА 

СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
  68.589 1.475.283 2150,90 

      УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА   10.140.020 8.313.613 81,99 

                 

БУЏЕТ 2018.ГОДИНЕ        

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ И ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ    
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Економски кодови Аналити-

ка 
Ф-ција ОПИС Ребаланс 

2017 
Буџет 
2018.год 

Коеф.7/6 

Катег. Група             

1 2 3 4 5 6 7 8 

        Назив потрошачке јединице:                                                                              
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

      

        Број потрошачке јединице: 
00690110 

      

410000       ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ 
РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 

182.168 184.451 101,25 

  411200     Расходи по основу дневница 400 400 100,00 

  
 

411261 
0160 Расходи по основу дневница за 

сл. путов.у земљи 
200 200 100,00 

  
 

411262 
0160 Расходи по основу дневница за 

сл. путов.у иностранству 
200 200 100,00 

  
412000 

 
  Расходи по основу коришћења 

роба и услуга 
181.768 184.051 101,26 

  
412600 

 
  Расходи по основу путовања и 

смјештаја у земљи 
200 200 100,00 

  

 
412612 

0160 Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

200 200 100,00 

  
412900 

 
  Расходи за стручно 

усавршавање 
870 0 0,00 

  

 
412922 

0160 Расходи по основу котизације за 
семинаре 

870   0,00 

  
412900 

 

  Расходи за бруто накнаде 
члановима комисија и радних 
група 

14.998 24.051 160,36 

  
 

412934 0160 Изборна комисија 8.032 17.085 212,71 

  
  

0160 Одбор за жалбе 6.966 6.966 100,00 

  412900 
 

0111 Остали непоменути расходи 165.700 159.800 96,44 

  
 

412935 
  Накнаде скупштинским 

одборницима 
165.300 152.800 92,44 

  
 

412941   Расходи по основу репрезентације 400 500 125,00 

  
 

412999 
  Остали непоменути 

расходи(Трошкови избора) 
  6.500 #DIV/0! 

631000 
  

  Остали издаци 346 0 0,00 

  631900 
 

  Остали издаци 346 0 0,00 

  

 
631911 

  Издаци  у земљи за отплату 
неизмирених обавеза из ранијих 
година 

346   0,00 

    
 

  СВЕГА 182.514 184.451 101,06 

    
 

  Назив потрошачке јединице:                                                                          
ОПШТИНСКА УПРАВА 

      

    
 

  Број потрошачке јединице: 
0069130 

      

410000   

 

  ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ 
РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 

3.997.216 3.786.060 94,72 

411000   
 

  Расходи за лична примања 2.156.197 2.103.252 97,54 

  411100 
 

0111 Расходи за бруто плате 
запослених 

1.637.790 1.672.999 102,15 

    411111   Расходи за основну плату 860.000 961.489 111,80 

    
411131 

  Расходи за увећање основне 
плате по основу радног стажa 

81.000 63.600 78,52 

    
411139 

  Расходи за увећање основне 
плате по основу додатка 

69.150 4.370 6,32 

    411191   Расходи за порез на плату 89.000 91.455 102,76 

    411192   Расходи за доприносе за ПИО 302.000 309.510 102,49 

    
411195 

  Расходи за доприносе за 
здравство 

196.000 200.750 102,42 

    
411197 

  Расходе за доприносе од 
незапослености 

16.240 16.730 103,02 
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411198 
  Расходи  за доприносе за дјечију 

заштиту 
24.400 25.095 102,85 

  411200 
 

0111 Расх.за бруто накнаде трош.и 
остал.лич.примања запослених 

486.060 409.260 84,20 

    
411211 

  Расходи за превоз на посао и са 
посла 

24.000 23.500 97,92 

    
411221 

  Расходи за накнаде за топли 
оброк 

170.000 123.000 72,35 

    
411222 

  Расходи за регрес за годишњи 
одмор 

101.910 104.280 102,33 

    411251   Расходи за јубиларне награде 5.000 2.700 54,00 

    
411261 

  Расходи по основу дневница за 
сл.путовање у земљи 

4.500 4.000 88,89 

    
411262 

  Расходи по основу дневница за 
сл.путовање у иностранство 

3.500 3.000 85,71 

    411291   Расходи за порезе на накнаде 28.000 25.260 90,21 

    411292   Расходи за доприносе на ПИО 83.600 68.750 82,24 

    
411295 

  Расходи за доприносе за 
здравство 

54.250 45.300 83,50 

    
411297 

  Расх.за допр.за осигурање од 
незапосл. 

4.520 3.800 84,07 

    
411298 

  Расходи за доприносе за 
дјеч.заштиту 

6.780 5.670 83,63 

  411300 

 
  Рас. накнаду плате запосл.за 

вријеме боловања(бруто) 
15.750 7.893 50,11 

    
411311 

0111 Расходи за накн,плата који се не 
рефундирају 

9.000   0,00 

    
411318 

  Расходи за увећање накн.плата по 
основу радног стажа 

860 455 52,91 

    
411391 

  Расходи за порезе на накнаду за 
вријеме боловања 

890 1.255 141,01 

    

411392 
  Расходи за доприносе на накнаду 

плате за ПИО за вријеме 
боловања 

2.960 3.465 117,06 

    

411393 
  Расходи за доприносе на накнаду 

плате за здравствено осигурање 
за вријеме боловања 

1.600 2.250 140,63 

    

411394 

  Расходи за доприносе на накнаду 
плате за осигурање од 
незапосленост за вријеме 
боловања 

175 188 107,43 

    

411395 
  Расходи за доприносе на накнаду 

плате за за дјечију заштиту за 
вријеме боловања 

265 280 105,66 

  411400 

 

0111 Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи ( бруто) 

16.597 13.100 78,93 

    411411   Расходи за отпремнине 11.625 10.100 86,88 

    
411412 

  Расходи за новчане помоћи 
приликом рођења дјетета 

1.660   0,00 

    
411414 

  Расх. за нов.пом.у случају смрти 
члана уже породице 

3.312 3.000 90,58 

412000   

 
  Расх.по основу коришћења 

роба и услуга 
799.482 745.412 93,24 

  412100 
 

  Расходи по основу закупа 24 0 0,00 

    412141   Расходи за закуп земљишта 24   0,00 

  412210 

 

0111 Расхди по основу утрошка 
енергије 

59.000 59.000 100,00 

    
412211 

  Расходи по основу утрошка 
ел.енергије 

48.000 48.000 100,00 

    412212   Расходи за централно гријање 11.000 11.000 100,00 

  412220 
 

0111 Расходи за комуналне услуге 24.030 21.030 87,52 

    
412221 

  Расходи за услуге водовода и 
канализације 

10.000 7.000 70,00 

    412222   Расходи за услуге одвоза смећа 10.530 10.530 100,00 
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    412223   Расходи за услуге дератизације 3.500 3.500 100,00 

  412230 

 

0111 Расходи за комуникационе 
услуге 

39.615 31.940 80,63 

    
412231 

  Расходи за услуге коришт.фиксног 
телеф. 

9.000 9.000 100,00 

    
412232 

  Расходи за услуге 
коришт.мобилн.телеф. 

12.500 5.300 42,40 

    412233   Расходи за кориштења интернета 7.562 7.550 99,84 

    412234   Расходи за поштанске услуге 10.500 10.000 95,24 

    412235   Расходи за РТВ преплату 53 90 169,81 

  412240 
 

0111 Расходи за услуге превоза 2.500 2.500 100,00 

    412249   Расходи за услуге превоза 2.500 2.500 100,00 

  412300 
 

0111 Расходи за режијски материјал 30.576 25.500 83,40 

    
412311 

  Расходи за компјутерски матер. 
(тонери) 

10.000 6.000 60,00 

    412312   Расходи за образце и папир 6.000 8.500 141,67 

    
412313 

  Расходи за 
регистраторе,фасцикле и омоте 

400 500 125,00 

    
412314 

  Расходи за канцеларијска 
помагала 

750 750 100,00 

    412319   Остали канцеларијски материјал 350 350 100,00 

    
412321 

  Расх.за хемијски матер.за 
одржав.чистоће 

2.500 2.500 100,00 

    412331   Расходи за дневну штампу 1.300 700 53,85 

    412332   Расходи за службена гласила 2.456 2.500 101,79 

    412333   Расходи за стручне часописе 1.220 1.200 98,36 

    412334   Расходи за књиге 4.600 1.500 32,61 

    
412399 

  Расходи за остали режијски 
материјал 

1.000 1.000 100,00 

  412500 

 

0111 Расходи за текуће одржавање 
зграда 

6.000 6.000 100,00 

    
412518 

  Расходи за остале услуге и 
матер.за поправке и одрж.зграда 

6.000 6.000 100,00 

  412500 

 

0451 Расходи за текуће одржавање 
путева 

60.000 55.000 91,67 

    412521   Расходи за одржавање путева 52.000 50.000 96,15 

    

412529 
  Расходи за остале услуге и 

матер.за одрж.осталих 
грађев.објеката 

8.000 5.000 62,50 

  412500 

 

0111 Расходи за текуће одржавање 
опреме 

9.000 11.000 122,22 

    
412531 

  Расх.за текуће одржав.превозних 
средст. 

8.000 10.000 125,00 

    
412532 

  Расходи за текуће одржавање 
канц.опреме 

1.000 1.000 100,00 

  412500 
 

0640 Одржавање јавне расвјете 22.032 20.000 90,78 

    
412591 

  Расходи за одржавање грејне 
опреме 

32   0,00 

    
412539 

  Расходи за остале услуге и 
мат.(јавна расвјета) 

22.000 20.000 90,91 

  412600 

 

0111 Расходи по основу путовања и 
смјештаја у земљи 

600 600 100,00 

    
412612 

  Расходи по основу путовања и 
смјештаја у земљи 

300 300 100,00 

    
412619 

  Остали расходи по основу 
службених путовања 

300 300 100,00 

  412600 

 

0111 Расходи по основу путовања и 
смјештаја у иностранству 

1.000 1.000 100,00 

    
412622 

  Расходи по основу смјештаја и 
хране на службеном путовању 

200 200 100,00 

    
412629 

  Остали расходи по основу 
службених путовања 

800 800 100,00 

  412600 

 

0111 Расходи по основу утрошка 
горива 

16.500 16.500 100,00 
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412631 
  Расходи по основу утрошка 

бензина 
1.500 1.500 100,00 

    
412632 

  Расх.по основу утрошка нафте и 
нафт.дер. 

15.000 15.000 100,00 

  412700 

 

0112 Расходи за услуге 
финанс.посредовања 

6.250 5.500 88,00 

    
412712 

  Расходи за услуге пл.промета 
банке 

5.000 5.000 100,00 

    412713   Расходи за услуге конверзије 1.250 500 40,00 

    412719   Расходи за остале фин.услуге       

  412700 
 

0111 Расходи за услуге осигурања 2.179 3.000 137,68 

    
412723 

  Расходи за осигурање 
имовине(осим возила) 

  800 #DIV/0! 

    412725   Расходи за осигурање запослених 2.179 2.200 100,96 

  412700 

 

0111 Расходи за услуге 
информисања и медија 

8.973 10.900 121,48 

    
412731 

  Расх. за услуге штамп.,графичке 
обраде,копирања,увезивања и сл. 

400 400 100,00 

    
412732 

  Расходи за услуге објављивања 
тендера,огласа и инф.текстова 

8.000 10.000 125,00 

    
412735 

  Расходи за услуге рекламе и 
пропаганде 

573 500 87,26 

  412700 

 

0111 Расходи за правне и 
админ.услуге 

9.485 8.500 89,62 

    412752   Расходи за услуге нотара 1.035 500 48,31 

    
412755 

  Расходи за геодетско-катастарске 
услуге 

8.000 8.000 100,00 

    412762   Расходи за услуге вјештачења 450   0,00 

  412700 
 

0111 Расходи за компјутерске услуге 13.664 14.622 107,01 

    
412771 

  Расх.за одрж.рачунарских 
програма 

6.500 6.180 95,08 

    
412773 

  Расходи за трошкове одржавања 
лиценци 

7.164 8.442 117,84 

  412700 

 

0111 Расходи за остале стручне 
услуге 

5.265 1.000 18,99 

    
412793 

  Расходи за услуге израде 
елабората и студија 

4.265   0,00 

    
412799 

  Расх.за остале струч.услуге 
(анализа воде  Веб страница) 

1.000 1.000 100,00 

  412800 

 

  Расходи за одржавање јавних 
поршина 

298.500 273.000 91,46 

    
412811 

  Расходи за одржавање зелених 
површина 

1.500 3.000 200,00 

    412812 051 Расходи за услуге зимске службе 62.000 50.000 80,65 

    
412813 

051 Расходи за чишћење јавних 
површина 

145.000 130.000 89,66 

    
412814 

0640 Расходи по основу утрошка 
расвјете на јавним површинама 

90.000 90.000 100,00 

  412900 

 

0111 Расходи за стручно 
усавршавање запослених 

2.400 2.500 104,17 

    
412921 

  Расходи по основу уплата за 
стручни испит 

800 500 62,50 

    

412922 

  Рас. по основу котизација за 
семинаре,савјетовања и 
симпозијуме  

1.600 1.500 93,75 

    

412924 

  Расходи по основу 
специјализације и школовања 
запослених 

  500   

  412900 

 

0111 Расходи за бруто накнаде за 
рад ван радног односа 

36.500 29.000 79,45 

    
412931 

  Расходи за бруто накнаде 
волонтера 

27.500 20.000 72,73 

    
412934 

  Бруто накнаде члановима 
комисија и радних група 

5.000 5.000 100,00 
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412937 
  Расходи за бруто накнаде по 

уговору о дјелу 
1.000 1.000 100,00 

    
412938 

  Расходи за бруто накнаде за 
привремене и повремене послове 

3.000 3.000 100,00 

  412900 

 

0111 Расходи по основу 
репрезентације 

87.000 89.000 102,30 

    
412941 

0111 Расходи по основу репрезентације 
у земљи 

12.000 13.000 108,33 

    
412943 

  Расходи по основу организација 
пријема и манифестација и сл. 

75.000 76.000 101,33 

    

 

0820 Слава општине,Дан општине,Нев. 
Пушка 

15.000 15.000 100,00 

    
 

0820 Невесињска олимпијада 59.500 60.000 100,84 

    412944   Расходи за поклоне 500 1.000 200,00 

  412900 

 

0111 Расходи по основу поврата и 
прекњижавања пореза и 
доприноса 

100 100 100,00 

    
412961 

  Рас.по основу поврата пореза и 
допр. 

100 100 100,00 

  412900 

 

0111 Расходи по основу пореза и 
доприноса на терет послодавца 

43.289 44.720 103,31 

    
412971 

  Расходи по основу пореза на 
терет посл.(порез на непокрет.) 

38.793 39.000 100,53 

    

412972 

  Расходи по основу допр.за 
професионалну рехабилитацију 
инвалида 

3.300 3.400 103,03 

    
412973 

  Расходи за таксе и накнаде за 
рег.возила 

996 2.100 210,84 

    

412979 

  Расходи по основу 
ост.допр.,јавних такса и накнада 
на терет посл. 

200 220 110,00 

  412900 
 

0111 Остали непоменути расходи 15.000 13.500 90,00 

    
412991 

  Расходи за израду 
медаља,плаката и сл. 

1.000 1.000 100,00 

    412992   Расходи по основу чланарина 2.000 2.500 125,00 

    412999   Остали непоменути расходи 12.000 10.000 83,33 

413000   

 

  Расходи финансирања и 
др.фин.трош. 

8.050 1.000 12,42 

  413900 
 

0112 Рас. по основу затез.камата у 
земљи 

8.050 1.000 12,42 

    
 

  Рас. по основу затез.камата у 
земљи 

8.050 1.000 12,42 

    413911   Камате -струја 8.000 1.000 12,50 

    
 

  Камата телефон 50   0,00 

414000   
 

  Субвенције 136.000 149.000 109,56 

  414100 
 

  Субвенције нефинансијским 
субјектима  

136.000 149.000 109,56 

    
414141 

0421 Субвенције нефинансијским 
субј.у области пољопривреде 

97.000 110.000 113,40 

    
 

  Субвенције за млијеко 85.000 90.000 105,88 

    
 

  Водопоји 10.000 10.000 100,00 

    
 

  Субвенције за засаде воћа 2.000 10.000 500,00 

    

414142 

0922 Субвенције нефинансијским 
субјектима у области саобраћаја и 
веза 

39.000 39.000 100,00 

415000   
 

  Грантови 679.432 565.596 83,25 

  415200 
 

0840 Текући грантови политичким 
организацијама и удружењима 

15.000 15.000 100,00 

    415211   Политичке партије 15.000 15.000 100,00 

  415200 

 

1020 Текући грантови хуманитарним 
организацијама и удружењима  

13.500 13.500 100,00 

    415212   Црвени крст 13.500 13.500 100,00 

  415200 

 

0810 Текући грантови спорт.и 
омлад.орг. 

173.500 178.000 102,59 
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415213 
  Текући грантови спорт.и омлад. 

орг. 
173.500 178.000 102,59 

    
 

  ФК Вележ 70.000 70.000 100,00 

    
 

  Кик бокс клуб „Вележ“ 5.500 5.000 90,91 

    
 

  Kлуб борлачких спортова"Вележ" 5.000 5.000 100,00 

    

 

  Клуб борилачких спортова" 
Невесиње" 

4.000 5.000 125,00 

    
 

  Одбојкашки клуб"Вележ" 6.000 6.500 108,33 

    
 

  Рукометни клуб 42.000 45.000 107,14 

    
 

  Женски рукометни клуб 4.000 4.000 100,00 

    
 

  Атлетски клуб "Вележ" 5.000 3.000 60,00 

    
 

  Клуб малог фудбала"Невесиње" 16.000 18.000 112,50 

    
 

  Омладински кош.клуб „Вележ“ 5.000 6.000 120,00 

    
 

  Шаховски клуб 500 500 100,00 

    

 

  Српско соколско друштво 
"Невесињска пушка" 

5.000 4.000 80,00 

    
 

  Стрељачки клуб „Св. Димитрије“ 4.500 5.000 111,11 

    
 

  Коњички клуб "Галоп" 1.000 1.000 100,00 

  415200 

 

0840 Текући грантови етничким и 
вјерским организ. 

5.000 5.000 100,00 

    
415214 

  Текући грантови етничким и 
вјерским организ. 

5.000 5.000 100,00 

  415200 

 

0840 Текући грантовиорган.и удруж. 
За афирмацију породице и 
заштиту права 
жене,дјеце,избјеглих и 
расељених лица,бораца и особа 
са инвалидитетом 

189.246 197.580 104,40 

    

415215 

  Текући грантови орган.и удруж.за 
афирмацију породице и заштиту 
права жене,дјеце,избјеглих и 
расељених лица,бораца и особа 
са инвалидитетом 

189.246 197.580 104,40 

    
 

1040 Удружење „Осмјех више“ 5.000 5.000 100,00 

    

 

1040 Удр.родитеља дјеце и омладине 
са посебним потребама „Моја 
нада“ 

61.866 68.000 109,91 

    
 

  Борачка организација 60.000 60.000 100,00 

    
 

1010 УГ "Мултипла склероза" 15.000 16.200 108,00 

    
 

1010 Савез  слијепих 800 800 100,00 

    

 

1010 Удружење цивилних инвалида и 
жртава рата 

800 800 100,00 

    

 

1010 Организ.пород.зароб.и пог.бораца 
и несталих лица 

18.280 18.280 100,00 

    

 

1010 Удружење дјеце погинулих бораца 
"Наслеђе" 

3.000 4.000 133,33 

    

 

1010 Удружење "Ратни ветерани 
Невесиње" 

3.000 3.000 100,00 

    
 

1010 Равногорски покрет 1.500 1.500 100,00 

    

 

1040 Удружење породица са 
проблемима стерилитета "Бебе" 

20.000 20.000 100,00 

  415200 
415216 

0840 Текући грантови у области 
здравља и социјалне заштите 

30.000 40.000 133,33 

    
 

1070 Удружење пензионера 10.000 20.000 200,00 

    
 

0720 Болница 10.000 10.000 100,00 

    
 

0720 Дом здравља 10.000 10.000 100,00 

  415200 

 

0860 Текући грантови организ.и 
удруж.у области образ.науке и 
културе 

20.500 24.000 117,07 

    
415217 

  Текући грант.организ.и удруж.у 
области образ.,науке и културе 

20.500 24.000 117,07 

    
 

O912 ОШ „Ристо Пророковић“ 5.000 5.000 100,00 

    
 

O912 Музичка школа 3.000 3.000 100,00 

    
 

O820 Гусларско друштво „Невесињска 1.000 1.000 100,00 
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пушка" 

    
 

O820 СКПД "Просвјета"  1.000 3.000 300,00 

    
 

O820 КУД „Невесиње“  6.000 6.000 100,00 

    
 

O820 Етно група „Св.Димитрије“ 1.500 1.000 66,67 

    
 

O820 Плесна група „Летс Денс“ 3.000 3.000 100,00 

    
 

820 Етно група „Симонида“   2.000   

  415200 

 

  Остали текући грантови 
непрофитним субјектима у 
земљи 

58.762 68.516 116,60 

    

415219 

  Остали текући грантови 
непрофитним субјектима у 
земљи 

58.762 68.516 116,60 

    

 

08 Остали текући грантови -фонд за 
омл.орг. 

  5.000   

    
 

O473 Еко „Вележ“ 500 0 0,00 

    
 

0830 НВО Инфо центар 6.000 6.000 100,00 

    
 

O421 Удружење произвођача кромпира 1.000 1.500 150,00 

    
 

O423 Ловачко удружење 2.000 3.000 150,00 

    
 

O423 Удружење рибара 2.000 2.000 100,00 

    
 

O423 Удружење пчелара 500 500 100,00 

    
 

O840 Удружење жена „Херцеговка“ 500 500 100,00 

    
 

O840 Удружење „ОКО“ 2.500 0 0,00 

    
 

O840 Удружење „Слога“ 500 0 0,00 

    
 

O111 
Савез општина Источне 
Херцеговине 

13.516 
13.516 

100,00 

    
 

O840 Синдикална организација 5.746 5.500 95,72 

    
 

O840 Удружење Херцеговаца 500 500 100,00 

    
 

O840 Удружење Зимомор 1.000 3.000 300,00 

    
 

O840 Удружење Нова идеја Невесиње 500 0 0,00 

    
 

О840 Удружење Заломка 500 500 100,00 

    
 

О842 Удружење "Бона фиде" 500 0 0,00 

    
 

О843 Удружење "Урбан" 500 0 0,00 

    
 

О844 
Удруж.музичара 
инструментал."Орфеј" 

500 
0 

0,00 

    
 

844 ОО "Талас 059"   0   

    
  

УГ"Свјетлост"   
 

  

    
  

Удружење добровољних давалаца 
крви 

  
2.000 

  

    

 
0111 

Текући грантови омладинским 
организацијама и организацијама 
за младе (пројекти) 

20.000 
25.000 

125,00 

  415230 

  

Капитални грантови 
непрофитним субјектима у 
земљи 

173.924 
24.000 

13,80 

    

415236 0720 
Капит.грантови орг.и удр.у 
области здр.и соц.зашт.(Дом 
здравља) 

49.795 

 

0,00 

    
415236 0720 

Капит.грантови орг.и удр.у 
области здр.и соц.зашт.(Болница) 

14.129 
 

0,00 

    
415234 0840 

Капитални грантови етничким и 
вјерским заједницама 

10.000 
10.000 

100,00 

    

415246 0630 
Капитални грантови 
нефинанс.субјектима у области 
водопривреде(Водовод) 

100.000 

 
0,00 

    
415200 

 
Капитални грант (Дијаспора за 
развој) 

  
14.000   

416000   

  
Дознаке на име социјалне 
заштите 

216.800 
221.800 102,31 

  416100 
  

Текуће помоћи избјеглим и 
расељеним лицима 

1.800 
1.800 100,00 

    
416123 1020 

Текуће помоћи избјеглим и 
расељеним лицима 

1.800 
1.800 100,00 

  416100     Текуће помоћи ученицима 
,студентима и појединцима 

170.000 
170.000 100,00 
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    416124 0942 Текуће помоћи ученицима 

,студентима и 
појединцима(стипендије) . 

170.000 170.000 
100,00 

  416100     Текуће помоћи пензионерима и 
незапосленим  

15.000 20.000 
133,33 

    416127 1020 Текуће помоћи пензионерима и 
незапосленим(помоћи начелника) 

15.000 20.000 
133,33 

  416100     Ост.текуће помоћи–
стимул.наталит.и брачних 
зајед,помоћ селу 

30.000 30.000 
100,00 

    416129 1040 Стимулисање брачних заједница 
преко 35.година и наталитет 

10.000 10.000 
100,00 

    416129 042 Подршка селу-Накн..штете и 
остале пом. 

20.000 20.000 
100,00 

        Плави језик 10.000     

419000       РАСХОДИ ПО СУДСКИМ 
РЈЕШЕЊИМА 

1.255 0 
0,00 

  419100     Расходи по судским рјешењима 1.255 0 0,00 

    419119 0111 Расходи по основу исплате дуга 
по судским рјешењима 

1.255   
0,00 

487000       ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 
РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ 

0 1.470 
#DIV/0! 

  487200     Трансфери ентитету 0 1.470 #DIV/0! 

    487211   Трансфери ентитету-фонд 
солидарности 

  1.470 
#DIV/0! 

488000       ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ  И 
УНУТАР БУЏ.ЈЕДИНИЦА ИСТОГ 
НИВОА ВЛАСТИ 

174.000 0 
0,00 

  488000     Трансфери унутар исте 
јединице власти 

174.000 0 
0,00 

    488111 0830 Радио Невесиње 115.000   0,00 

    488111 0473 Tуристичка организација општине 
Невесиње 

59.000   
0,00 

510000       ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

2.176.454 1.569.530 
72,11 

511000       Издаци за произведену сталну 
имовину 

1.972.484 1.397.890 
70,87 

  511100     Издаци за прибављање зграда и 
објеката 

543.753 392.500 
72,18 

    511121 0111 Издаци за изградњу и 
прибављање канцел.објек.и 
простора 

6.253   
0,00 

    511131 O451 Издаци за изградњу и 
прибављање путева  

325.000 385.000 
118,46 

    511134 0451 Издаци за изградњу и 
прибављање вањ.осв.тротоара и 
ограда 

2.500 7.500 
300,00 

    511195 0820 Издаци за прибављање и 
изградњу споменика 

210.000   
0,00 

  511200     Издаци за инв.одр.и 
реконс.зграда и објеката 

1.321.779 933.890 
70,65 

    511221 0111 Издаци за инв.одр.реконстр.и 
адаптацију канц.објеката и 
простора 

4.000   
0,00 

    511223 0820 Издаци за адаптацију објеката 
научних и образовних институција 

257.200 257.200 
100,00 

    511225 0810 Издаци за адаптацију спортско 
рекреативних објеката 

725.000 345.000 
47,59 

    511226 0440 Издаци за адаптацију производно 
услужних објеката 

49.700 28.690 
57,73 

    511231 0451 Издаци за инвест. 
одржавање,реконструкцију и 
адаптацију путева 

285.879 285.000 
99,69 



29.12.2017. СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ     Број  16  страна    12 

 
    511233   Издаци за инвест. 

одржавање,реконструкцију и 
адаптацију мостова 

  3.000 
#DIV/0! 

    511295   Издаци за инвестиционо 
одржавање,реконструкцију и 
адаптацију споменика (спомен 
соба) 

  15.000 

#DIV/0! 

  511300     Издаци за набавку постројења и 
опреме 

106.952 71.500 
66,85 

    511321 0111 Издаци за набавку канцеларијског 
намјештаја 

12.000 5.000 
  

    511327 0111 Издаци за набавку остале 
канцеларијске опреме,алата и 
инвентара 

5.000   
0,00 

    511335 0111 Издаци за набавку рачунарске 
опреме 

7.000 5.500 
78,57 

    511337 0510 Издаци за набавку остале 
комуник.oпреме 

189   
0,00 

    511365 0820 Издаци за набавку музичке 
опреме 

3.525   
0,00 

    511387 0410 Издаци за набавку остале 
произв.услужне опреме (селект.за 
кромпир) 

40.000 40.000 
100,00 

    511395 0510 Издаци за набавку постројења и 
опреме за заштиту животне 
средине 

38.622 21.000 
54,37 

    511396 0111 Издаци за набавку остали 
намјештаја и инвентара  

616   
0,00 

512000 
   

Издаци за драгоцјености 5.000 0 0,00 

 
512100 

  
Издаци за остале похрањене 
драгоцјености 

5.000 0 
0,00 

  
512128 0111 

Издаци за остале похрањене 
драгоцјености (Грб) 

5.000   
0,00 

513000 
   

Издаци за непроизведену 
сталну имовину 

180.500 161.940 
89,72 

 
513700 

  
Издаци за непроизведену 
сталну имовину 

180.500 161.940 
89,72 

    
Издаци за осталу 
непроизведену имовину 

180.500 161.940 
89,72 

  
513713 

 
Издаци за лиценце 15.000 5.640 37,60 

  
513718 0111 

Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

165.500 156.300 
94,44 

516000 
   

Издаци за залихе материјала 8.970 9.700 108,14 

 
516100 

 
0111 Издаци за залихе материјала 8.970 9.700 108,14 

  
516141 

 
Издаци за залихе ситног 
инвентара 

500 500 
100,00 

  
516142 

 
Издаци за залихе ауто гума 5.870 8.000 136,29 

  
516143 

 
Издаци за залихе одјеће и обуће 2.500 1.200 48,00 

  
516148 

 
Издаци за залихе 
осталог.ситн.инв. 

100   
0,00 

518000 
   

Издаци за улагање на туђим 
постр.и опреми 

9.500 0 
0,00 

 
518100 

  
Издаци за улагање на туђим 
постр.и опреми 

9.500 0 
0,00 

  
518112 0510 

Издаци за улагање на туђим 
постр.и опреми 

9.500   
0,00 

611000 
   

ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

2.000 2.000 
100,00 

 
611400 

  
Издаци за дате зајмове 2.000 2.000 100,00 

  
611488 0111 

Издаци за остале зајмове дате 
радницима 

2.000 2.000 
100,00 

631000 
   

ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 356.705 190.000 53,27 

 
631100 

  
Издаци по основу ПДВ-а 0 190.000 #DIV/0! 

    631112   Издаци по основу  улазног ПДВ-а   190.000 #DIV/0! 
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који се плаћа добављачима 

  631200 
 

  Издаци по основу депозита и 
кауција 

0 0 #DIV/0! 

    
631211 

  Издаци по основу депозита и 
кауција у земљи 

    #DIV/0! 

  631900 
 

  Остали издаци 356.705 0 0,00 

    

631911 
  Издаци  у земљи за отплату 

неизмирених обавеза из ранијих 
година 

356.405   0,00 

    
631919 

  Остали издаци у 
земљи(повр.пог.упл.пр.) 

300   0,00 

638100 638100 

 

  Остали издаци из трансакција 
из трансакција с другим 
јединицама власти 

280 10.836 3870,00 

    
638111 

  Накнаде плате за вријеме 
трудничког боловања 

30 10.836 ####### 

    
638193 

  Остали издаци с јединицама 
локал.самоупр. 

200   0,00 

    
638194 

  Остали издаци из транс.са 
фондовима обав.соц.осигурања 

50   0,00 

    
 

  СВЕГА 6.706.655 5.559.896 82,90 

    

 

  Назив потрошачке јединице:                                                                              
ОСТАЛА БУЏЕТСКА 
ПОТРОШЊА 

      

    
 

  Број потрошачке јединице: 
00690190 

      

413000   

 

  РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И 
ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ 
ТРОШКОВИ  

139.435 176.441 126,54 

  413300 
 

  Расх.по основу камата на 
примљ.зајмове 

129.385 170.050 131,43 

    
413322 

0170 Расх.по основу камата на кредите 
од Инвестиционо-развојне банке 

5.495   0,00 

    
413341 

0170 Расходи по основу камата на 
зајмове примљене од банака 

123.890 170.050 137,26 

  413400 

 

  Расходи по основу кам на 
зајмове примљене из иностр. 

5.000 5.000 100,00 

    
413413 

0170 Расходи по основу кам.на 
зајм.примљ.од страних фин.инст. 

5.000 5.000 100,00 

  413900 
 

  Расх.по основу затез.камата у 
земљи 

700 0 0,00 

    
413911 

0170 Расходи по основу затезних 
камата у земљи 

700   0,00 

  418130 

 

  Расх.по основу камата на 
зајмове примљ.од  других 
јед.власти 

4.350 1.391 31,98 

    
418132 

0170 Расх.по основу камата на зајмове 
примљ.од  ентитета 

4.350 1.391 31,98 

620000   
 

  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 1.516.829 543.135 35,81 

 621300 
 

  Издаци за отплату главнице 
примљених зајмова у земљи 

1.439.523 515.745 35,83 

   
621322 

  Издаци за отпл.глав. зајмова 
примљ.од ИРБ-а 

42.945   0,00 

    
621341 

  Издаци за отплату главнице 
зајмова примљених од банака 

1.396.578 515.745 36,93 

  628100 

 

  Издаци за отплату дугова према 
другој јединици власти 

77.306 27.390 35,43 

    
628141 

  Издаци за отплату  главнице 
зајмова примљених од државе 

  12.600 #DIV/0! 

    
628142 

  Издаци за отплату главнице 
зајмова примљених од ентитета 

77.306 14.790 19,13 

    
 

  СВЕГА 1.656.264 719.576 43,45 

    
 

  Назив потрошачке јединице:                                                                                         
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
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  Број потрошачке јединице: 

0060200 
      

410000   

 

0111 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ 
РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 

14.400 6.500 45,14 

412000   
 

  Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

14.400 6.500 45,14 

  412600 
 

  Расходи по основу утрошка 
горива 

14.400 0 0,00 

    
412632 

0111 Расходи по основу утрошка нафте 
и нафтних деривата 

14.400   0,00 

  511000 

 

  Издаци за произведену сталну 
имовину 

47.453 34.500 72,70 

    511000 04 Пројекат"Јачање улоге МЗ у БиХ" 47.453 34.500 72,70 

631000   
 

  Остали издаци 6.977 0 0,00 

  631900 
 

  Остали издаци 6.977 0 0,00 

    

631911 
  Издаци  у земљи за отплату 

неизмирених обавеза из ранијих 
година 

6.977   0,00 

    
 

  СВЕГА 68.830 41.000 59,57 

    
 

  Назив потрошачке јединице:                                                                                      
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

      

    
 

  Број потрошачке јединице: 
00690300 

      

410000   

 

1090 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ 
РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 

851.198 894.660 105,11 

411000   
 

  Расходи за лична примања 215.827 234.875 108,83 

  411100 
 

  Расходи за бруто плате 157.622 183.880 116,66 

    411111   Расходи за основну плату 82.171 103.734 126,24 

    411111   Расходи за приправнике 2.500 3.500 140,00 

    
411131 

  Расходи  за увећање основне 
плате по основу радног стажа 

7.900 6.351 80,39 

    
411139 

  Расходи  за увећање основне 
плате по осталим основама 

3.600   0,00 

    411191   Расходи за порез на плату 8.537 10.709 125,44 

    411192   Расходи за доприносе за ПИО 29.561 33.302 112,66 

    
411195 

  Расходи за доприносе  за 
здравствено осиг. 

19.179 21.602 112,63 

    
411197 

  Расходи за допр. за осиг. од 
незапослености 

1.600 1.801 112,56 

    
411198 

  Расходи за доприносе за 
дј.заштиту 

2.394 2.701 112,82 

    
411199 

  Расходи за остале порезе и 
доприносе 

180 180 100,00 

  
411200 

 

  Расходи за бруто накнаде 
трошкова и остал.лич.примања 
запосл. 

51.230 47.370 92,47 

  
 

411211 
  Расходи за накнаде за превоз на 

посао и са посла(нето) 
2.500 2.600 104,00 

  
 

411221 
  Расходи за накнаде на топли 

оброк(нето) 
16.220 14.300 88,16 

  
 

411222 
  Расходи за регрес за годишњи 

одмор(нето) 
11.850 11.850 100,00 

  
 

411251   Расходи за јубиларне награде 830 900 108,43 

  
 

411261 
  Расходи по основу дневница за 

службена путовања 
600 500 83,33 

  
 

411291   Расходи за порезе на накнаде 3.250 2.905 89,38 

  
 

411292   Расходи за доприносе на ПИО 9.000 8.025 89,17 

  
 

411295 
  Расходи за доприносе за 

здравство 
5.750 5.205 90,52 

  
 

411297 
  Расходи за доприносе за 

осигурање од незапослености 
490 435 88,78 

  
 

411298   Расходи за доприносе за 740 650 87,84 
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дјеч.заштиту 

  
411390 

    Расходи за порезе и доприносе 
на накнаду плате за вријеме 
боловања  

6975 3625 51,97 

  
 

411391   Расходи за порез на плату 965 512 53,06 

  
 

411392   Расходи за доприносе за ПИО 3.383 1.746 51,61 

  
 

411393   Расходи за доприносе  за 
здравствено осиг. 

2.169 1.132 52,19 

  
 

411394   Расходи за допр. за осиг. од 
незапослености 

183 94 51,37 

  
 

411395   Расходи за доприносе за 
дј.заштиту 

275 141 51,27 

412000 
 

 1090 Расходи по основу кориш.роба 
и услуга 

20.179 19.785 98,05 

  
412200 

    Расхди по основу утрошка 
енергије,комун.,комуник.и 
трансп.усл. 

5.850 6.290 107,52 

  
 

412211   Расходи по основу утрошка  
елек.енергије 

3.500 4.000 114,29 

  
 

412231   Расходи за кориштење фиксног 
телефона 

1.000 900 90,00 

  
 

412233   Расходи за улуге кориштења 
интернета 

750 840 112,00 

  
 

412234 1090 Расходи за поштанске услуге 600 550 91,67 

  412300    Расходи за режијски материјал 1.795 1.595 88,86 

  
 

412311   Расходи за компијутерски 
материјал 

100 100 100,00 

  
 

412312   Расходи за обрасце и папир 500 400 80,00 

  
 

412313   Расходи за рег. фасцикле и омоте 600 500 83,33 

  
 

412319   Расходи за остали канцеларијски 
мат. 

50 100 200,00 

  
 

412321   Расходи за хем.матер.за 
одрж.чистоће 

250 200 80,00 

  
 

412333   Расходи за стручне часописе 295 295 100,00 

  412500   1090 Расходи за текуће одржавање 2.100 2.000 95,24 

  

 

412518   Расходи за услуге и материјал за 
текуће одржавање и поправку 
зграда 

1700 1500 88,24 

  
 

412531   Расходи за текуће одрж. 
превоз.средстава 

400 500 125,00 

  
412600 

 1090 Расходи по основу утрошка 
горива 

1.120 700 62,50 

  
 

412614   Расходи по основу превоза 
личним возилом 

420   0,00 

  
 

412631   Расходи по основу утрошка 
бензина 

700 700 100,00 

  412700  1090 Расходи за сручне услуге 1.452 1.010 69,56 

  
 

412721   Расходи за осигуранје возила 606 600 99,01 

  
 

412725   Расходи за осигурање запослених 204 210 102,94 

  
 

412732   Расходи за услуге објављивања 
тендера,огласа и инф.текстова 

42 50 119,05 

  
 

412762   Расходи за услуге вјештачења 500   0,00 

  
 

412772   Расходи за услуге 
одрж.рач.програма 

100 150 150,00 

  412900    Остали непоменути расходи 7.862 8.190 104,17 

  

 

412922   Расходи по основу котиз.за 
семинаре ,савјетовања, 
симпозијуме за запослене 

500 500 100,00 

  
 

412929   Остали расходи за стручно усавр. 30   0,00 

  
 

412933   Рас. за бруто накнаде члановима 
УО 

5.642 5.900 104,57 

  
 

412937   Рас. за бруто накн. по основу 
уговора о дјелу 

0 0 #DIV/0! 

  
 

412941   Расходи  по основу 105 150 142,86 
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репрезентације у земљи 

  
 

412972   Расходи опо основу доприноса за 
проф.рехабилитацију инвалида 

100 150 150,00 

  
 

412973   Расходи за таксе и накнаде за 
рег.возила 

835 840 100,60 

  
 

412979   Расходи по основу осталих допр. 250 250 100,00 

  
 

412999   Остали непоменути расходи 400 400 100,00 

413000 
 

   Расходи финансирања 600 0 0,00 

  
413900 

    Расходи по основу затез.камата 
у земљи 

600 0 0,00 

  
 

413911   Расходи по основу затезних 
камата у земљи 

600 0 0,00 

416000 
 

    Дознаке на име соц.заштите 614.592 640.000 104,13 

  
416100 

  1070 Текуће дознаке 
кор.социјал.заштите 

548.500 558.000 101,73 

  
 

416111   Стална новчана помоћ 118.500 120.000 101,27 

  
 

416112   Дознаке за његу и помоћ другог 
лица 

360.000 365.000 101,39 

  
 

416114   Једнократне новчане помоћи 15.000 16.000 106,67 

  
 

416119   Остале текуће доз.штић.соц.осиг. 55.000 57.000 103,64 

  
416300 

 1070 Дознаке пружаоцима 
усл.социјал.заштите 

66.092 82.000 124,07 

  

 

416311   Дознаке пружаоцима услуга за 
оспособљ.за рад дјеце и 
омладине 

5.000 0 0,00 

  
 

416312   Дознаке пружаоцима услуга 
социјалне заштите за помоћ у кући 

1.000 2.000 200,00 

  
 

416313   Дознаке уст.соц.зашт.за смјештај 
штићеника 

53.092 70.000 131,85 

  
 

416314   Дознаке збрињавања у породици 7.000 10.000 142,86 

487000 
 

    Трансфери између различитих 
јединица власти 

43.000 43.000 100,00 

  
487400 

    Трансфери фондовима 
обавезног социјалног 
осигурања 

43.000 43.000 100,00 

  
 

487411   Трансфери фондовима обавезног 
социјалног осигурања 

43.000 43.000 100,00 

631000 
 

    Остали издаци 12.194 0 0,00 

  631900     Остали издаци 12.194 0 0,00 

  

 

631911   Издаци  у земљи за отплату 
неизмирених обавеза из ранијих 
година 

12.194   0,00 

638000 

 

    Остали издаци за трансакције 
између и унутар јединица 
власти 

11.385 5.691 49,99 

  
638100 

    Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти 

11.385 5.691 49,99 

  
 

638111   Накнаде плате за вријеме 
трудничког боловања 

11.385 5.691 49,99 

  
 

    СВЕГА 917.777 943.351 102,79 

  

 

    Назив потрошачке јединице:                                                                                    
ЈУ ДЈ. ВРТИЋ"СВ.ЕВГЕНИЈА 
ЦАРИЦА МИЛИЦА" 

      

  
 

    Број потрошачке 
јединице:00690400 

      

410000 

 

 0911 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ 
РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 

169.846 176.193 103,74 

411000 
 

    Расходи за лична примања 151.629 158.196 104,33 

  411100     Расходи за бруто плате 134.532 146.477 108,88 

  
 

411111   Расходи за основну плату 82.604 91.532 110,81 

  
 

411191   Расходи за порез на плату 7.021 6.103 86,92 

    411192   Расходи за доприносе за ПИО 25.181 27.381 108,74 

    411195   Расходи за доприносе за 16.323 17.761 108,81 
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здравство 

    
411197 

  Расходи за доприносе од 
незапослености 

1.361 1.480 108,74 

    
411198 

  Расходи за доприносе за дјечију 
заштиту 

2.042 2.220 108,72 

  411200 

 
  Расходи за бруто накнаде трош. 

и остал.лич.примања запосл. 
10.663 9.645 90,45 

    
411211 

  Расходи за накнаде за превоз на 
посао и са посла 

1.513 545 36,02 

    
411221 

  Расходи за накнаде на топли 
оброк(нето) 

8.950 8.900 99,44 

    
411261 

  Расходи по основу дневница за 
сл.пут. 

200 200 100,00 

  411300 

 

  Расходи за порезе и допр. на 
накнаду плате за вријеме болов. 

6.434 2.074 32,24 

    411391   Расходи за порез на плату 1.034 151 14,60 

    411392   Расходи за доприносе за ПИО 3.020 1.080 35,76 

    
411393 

  Расходи за доприносе  за 
здравствено осиг. 

1.970 698 35,43 

    
411394 

  Расходи за допр. за осиг. од 
незапослености 

165 58 35,15 

    
411395 

  Расходи за доприносе за 
дј.заштиту 

245 87 35,51 

412000   

 

  Расходи по основу кориш. роба 
и услуга 

17.317 17.897 103,35 

  412200 

 

  Расхди по основу утрошка 
енергије,комун.,комуник.и 
трансп.усл. 

5.115 5.740 112,22 

   
412211 

  Расходи по основу утрошка 
ел.енергије 

900 1.200 133,33 

    412214   Расходи по основу утрошка угља 950 950 100,00 

    
412215 

  Расходи по основу утрошка 
дрвета 

715 750 104,90 

    
412221 

  Расходи за услуге водовода и 
канализације 

450 500 111,11 

    412222   Расходи за услуге одвоза смећа 970 970 100,00 

    
412231 

  Расходи за услуге кориштења 
телефона 

960 1.200 125,00 

    412234   Расходи за поштанске услуге 80 80 100,00 

    412235   Расходи за РТв преплату 90 90 100,00 

  412300 
 

  Расходи за режијски материјал 1.700 2.200 129,41 

   412312   Расходи за обрасце и папир 0 100 #DIV/0! 

   
412319 

  Расходи за остали канцеларијски 
мат. 

1.000 700 70,00 

    
412321 

  Расходи за хемијски материјал за 
одрж.чистоће 

600 600 100,00 

    412333   Расходи за стручне часописе   200   

    
412399 

  Расходи за остали режијски 
материјал 

100 600 600,00 

  412500 
 

  Расходи за текуће одржавање 1.000 1.200 120,00 

    
412518 

  Расх.за остале услуге и и матер,за 
попр.и одртж.зграде 

1.000 1.000 100,00 

    412539   Расходи за остале услуге и мат. 0 200 #DIV/0! 

  412600 

 
  Расходи по основу путовања и 

смјештаја 
300 600 200,00 

    
412613 

  Расходи по осн.јавног превозу на 
сл.путу 

  300 #DIV/0! 

    
412631 

  Расходи по основу утрошка 
бензина 

300 300 100,00 

  412700 
 

  Расходи за сручне услуге 1636 2110 128,97 

   412725   Расходи за осигурање запослених  110 110 100,00 

    
412742 

  Расходи за рачуноводствене 
услуге 

1.400   0,00 

    412799   Расходи за остале стручне 126 2.000 1587,30 
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услуге(систематски и санитарни 
прегледи) 

  412900 
 

  Остали непоменути расходи 7.566 6.047 79,92 

    
412937 

  Расходи за бруто накнаде по 
уговору о дјелу 

4.908 5.000 101,87 

    412941   Расходи за репрезентацију   200   

    412944   Расходи за поклоне 210 200 95,24 

    
412972 

  Расходи по основу допр.за 
проф.рехабилитацију инвалида 

148 147 99,32 

    

412979 
  Расходи по основу допр.,јавних 

такса и накнада на терет 
послодавца 

200 200 100,00 

    412999   Остали непоменути расходи  2.100 300 14,29 

413000   

 
  Расходи финанс.и 

др.финан.трошкови 
900 100 11,11 

  413900 

 
  Рас.по основу затез.камата у 

земљи 
900 100 11,11 

    
413911 

  Расходи по основу затезних 
камата у земљи 

900 100 11,11 

511000   

 
  ИЗД.ЗА ПРОИЗВЕД.СТАЛНУ 

ИМОВИНУ 
12.000 14.000 116,67 

  511200 

 
  Издаци за инв.одржавање 

зграда и објеката 
4.000 4.000 100,00 

    

511223 
  Издаци за инвестиционо 

одржавање објеката образовних 
институција 

4.000 4.000 100,00 

  516100 
 

  Издаци за залихе материјала 8.000 10.000 125,00 

    
516118 

  Издаци за остали производно 
услужни материјал 

8.000 10.000 125,00 

631000   
 

  Остали издаци 4.370 0 0,00 

  631900 
 

  Остали издаци 4.370 0 0,00 

    

631911 
  Издаци  у земљи за отплату 

неизмирених обавеза из ранијих 
година 

4.370   0,00 

638000   

 
  Издаци за накнаде плата за 

породитељско одсуство 
10.080 3.360 33,33 

  638100 

 
  Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство 
10.080 3.360 33,33 

    
638121 

  Издаци за накнаде плата за 
породиљско одсуство 

10.080 3.360 33,33 

    
 

  СВЕГА 196.296 193.553 98,60 

    

 

  Назив потрошачке јединице:                                                       
ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 
ЈЕДИНИЦА 

      

    
 

  Број потрошачке јединице: 
00690125 

      

410000   

 

032 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ 
РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 

258.660 276.139 106,76 

411000   
 

  Расходи за лична примања 218.570 252.154 115,37 

  411100 
 

  Расходи за бруто плате 160.300 199.831 124,66 

   411111   Расходи за основну плату 77.000 102.938 133,69 

    
411131 

  Расходи за увећање основне 
плате по основу радног стажа 

7.000 6.395 91,36 

    
411135 

  Расходи за увећање основне 
плате по основу дежурства 

500   0,00 

    

411139 
  Расходи по основу повећања 

плате по осталим основама 
(додатак) 

14.700 14.045 95,54 

    411191   Расходи за порез на плату 8.300 10.509 126,61 

    411192   Расходи за доприносе на ПИО 29.700 36.969 124,47 

    
411195 

  Расходи за доприносе за 
здравствено осигурање 

19.100 23.980 125,55 

    411197   Расходи за допр.за осигур.од 1.600 1.998 124,88 
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незапослен. 

    
411198 

  Расходи за доприносе за дјечију 
заштиту 

2.400 2.997 124,88 

  411200 

 

  Расходи за бруто накнаде 
трошкова и остал.лич.примања 
зап. 

58.270 52.323 89,79 

   
411221 

  Расходи за накнаде за топли 
оброк (нето) 

20.350 17.292 84,97 

    
411222 

  Расходи за регрес за год.одмор 
(нето) 

11.850 14.220 120,00 

   411251   Расходи за јубиларне награде 3.320   0,00 

   411261   Расходи за дневнице 100 200 200,00 

    411291   Расходи за порезе на накнаде 3.800 3.365 88,55 

    
411292 

  Расходи за доприносе на накнаде 
за ПИО 

10.600 9.668 91,21 

    
411295 

  Расходи за доприносе на накн.за 
здравство 

6.800 6.271 92,22 

    
411297 

  Рас.за допр.на накн.за осиг.од 
незапосл. 

550 523 95,09 

    
411298 

  Рас.за допр.на накн.за 
дјеч.заштиту 

900 784 87,11 

412000   

 

  Расходи по основу коришћ.роба 
и услуга 

40.090 23.985 59,83 

  412200 

 

  Рас по основу утрошка 
енерг.,комун.,комуник.и 
трансп.усл. 

5.650 5.510 97,52 

    412211   Расходи за ел.енергију 2.500 1.000 40,00 

    412214   Расходи по основу утрошка угља 350 600 171,43 

    
412215 

  Расходи по основу утрошка 
дрвета 

650 1.000 153,85 

    
412221 

  Расходи за услуге водовода и 
канализације 

  600 #DIV/0! 

    412222   Расходи за услуге одвоза смећа   200 #DIV/0! 

    
412231 

  Расходи за услуге кориштења 
фик.тел. 

600 600 100,00 

    
412232 

  Расходи за 
коришт.мобил.телефона 

340 300 88,24 

    
412233 

  Расходи за услуге кориштења 
интернета 

990 990 100,00 

    412234   Расходи за поштанске услуге 30 30 100,00 

    412235   Расходи за РТв преплату 90 90 100,00 

    412239   Расходи за остале комун.услуге 100 100 100,00 

  412300 
 

  Расходи за режијски материјал 1.045 1.455 139,23 

   412319   Остали канцеларијски материјал 300 300 100,00 

   
412329 

  Расходи за остали материјал за 
одр.чист.. 

100 360 360,00 

    412333   Расходи за стручне часописе 295 295 100,00 

    
412399 

  Расходи за остали режијски 
материјал 

350 500 142,86 

  412400 

 
  Расходи за материјал за 

пос.намј.  
100 200 200,00 

    412449   Расходи за остали спец.материјал 100 200 200,00 

  412500 
 

  Расходи за текуће одржавање 6.300 4.500 71,43 

   
412531 

  Расходи за текуће одрж.прев. 
средстава 

5.000 3.000 60,00 

   412539   Расходи за одржавање опреме 1.300 1.500 115,38 

  412600 

 

  Расходи по основу путовања и 
смјештаја у земљи 

6.200 5.600 90,32 

    
412631 

  Расходи по основу утрошка 
бензина 

1.200 1.000 83,33 

    412632   Расходи по основу утрошка нафте 5.000 4.000 80,00 

    
412639 

  Расходи по основу утрошка 
мазива 

  600   

  412700 
 

  Расходи за сручне услуге 590 590 100,00 
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    412725   Расходи за осигурање запослених 370 370 100,00 

    
412772 

  Расходи за услуге одржавања 
рачунара 

100 100 100,00 

    412773   Расходи за одржавање лиценци 20 20 100,00 

    412799   Расходи за остале стручне услуге 100 100 100,00 

  412900 
 

  Остали непоменути расходи 20.205 6.130 30,34 

    
412922 

  Расходи по основу котиз.за 
семинаре 

150 150 100,00 

    412929   Остали расходи за стручно усавр.   50 #DIV/0! 

    
412938 

  Расходи за привр.и поврем 
послове (бруто) 

14.925   0,00 

    412941   Расходи по осниву репрезентације 0 100 #DIV/0! 

    412943   Расходи по основу манифестација 300 300 100,00 

    

412972 

  Расходи по основу 
професионалне рехабилитације 
инвалида 

350 350 100,00 

    
412973 

  Рас.за таксе и накнаде за 
регистр.возила 

3.000 3.000 100,00 

    

412979 

  Расходи по основу осталих 
допр.такса и накнада на терет 
посл. 

950 950 100,00 

    412992   Расходи по основу чланарине 230 230 100,00 

    412999   Остали непоменути расходи  300 1.000 333,33 

413000 
  

  Расходи финанс.и 
др.финан.трошкови 

0 0 #DIV/0! 

 
413900 

 

  Расходи по основу затез.камата 
у земљи 

0 0 #DIV/0! 

  
413911 

  Расходи по основу затезних 
камата у земљи 

0 
 

#DIV/0! 

510000 
  

  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

11.825 14.400 121,78 

511000 
  

  Издаци за произведену сталну 
имовину 

10.050 5.100 50,75 

 
511200 

 
  Издаци за инв.одрж.реконст.и 

адапт.зграда и објеката 
10.000 5.000 50,00 

  
511227 

  Издаци за инв.одрж.реконст.и 
адапт.зграда и објеката (ватр.дом) 

10.000 5.000 50,00 

 
511300 

 

  Издаци за набавку постројења и 
опреме 

50 100 200,00 

  
511333 

  Издаци за набавку телефонске 
опреме 

50 100 200,00 

516000 
  

  Изд.за залихе матер,ситног 
инв,ауто гума 

1.775 9.300 523,94 

 
516100 

 
  Изд.за залихе матер,ситног 

инв,ауто гума 
1.775 9.300 523,94 

  
516141 

  Издаци за залихе ситног 
инвентара 

600 300 50,00 

  
516142   Издаци за залихе ауто гума 350 3.000 857,14 

  
516143   Издаци за залихе одјеће и обуће 825 6.000 727,27 

631000 
  

  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ОСТАЛИХ 
ДУГОВА 

24.076 0 0,00 

 
631900 

 
  Остали издаци 24.076 0 0,00 

  
631911 

  Издаци  у земљи за отплату 
неизмирених об.из ранијих година 

24.076 
 

0,00 

   
  СВЕГА: 294.561 290.539 98,63 

   

  Назив потрошачке јединице:                                                                                      
ЈУ СШЦ „АЛЕКСА ШАНТИЋ"    

   

  Број потрошачке 
јединице:08150081    

410000 
  

092 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ 
РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 

76.849 81.320 105,82 

411000 
  

  Расходи за лична примања 6.000 6.500 108,33 

  411200     Расх.за бруто накнаде трошкова 6.000 6.500 108,33 
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и остал.лич.примања запосл. 

   411211   Рас.за накн.за превоз на посао и 
са посла 

3.500 4.000 114,29 

   411261   Расходи по основу дневница за 
сл.путовање 

2.500 2.500 100,00 

412000      Расходи по основу кориш. роба 
и услуга 

70.849 74.820 105,60 

  412200    Расхди по основу утрошка 
енергије,комун.,комуник.и 
трансп.усл. 

44.290 47.470 107,18 

   412211   Расходи по основу утрошка 
ел.енергије 

3.000 3.500 116,67 

    412216   Расходи по основу утрошка лож-
уља 

17.000 19.000 111,76 

    412215   Расходи по основу утрошка 
дрвета 

4.220 4.600 109,00 

    412221   Расходи за услуге водовода и 
канализације 

3.500 3.500 100,00 

    412222   Расходи за услуге одвоза смећа 10.530 10.530 100,00 

    412231   Расходи за услуге коришт.фиксног 
телефона 

2.200 2.500 113,64 

    412233   Расходи за услуге кориштења 
интернета 

440 440 100,00 

    412234   Расходи за поштанске услуге 400 400 100,00 

    412241   Расходи за услуге превоза робе 3.000 3.000 100,00 

  412300    Расходи за режијски материјал 5.933 5.850 98,60 

    412311   Расходи за компјутер.материјал 88 200 227,27 

    412312   Расходи за обрасце и папир 3.000 3.000 100,00 

    412319   Остали канцеларијски материјал 650 650 100,00 

    412321   Расходи за хем.матер.за 
одржавање чистоће 

500 500 100,00 

    412329   Расходи за остали материјал за 
одрж.чист. 

500 500 100,00 

    412332   Расходи за службена гласила 400 500 125,00 

    412333   Расходи за стручне часописе 295 300 101,69 

    412334   Расходи за књиге 500 200 40,00 

  412400    Расходи за мат.комуналних 
служби 

1.500 1.500 100,00 

   412431   Рас.за мат.за потребе образовног 
процеса 

1.500 1.500 100,00 

  412500    Расходи за текуће одржавање 2.500 3.000 120,00 

    412518   Рас.за ост.услуге и мат. за текуће 
одрж. 

1.000 1.500 150,00 

    412539   Расходи за остале услуге и мат.за 
тек.одр. 

1.500 1.500 100,00 

  412600    Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

3.200 3.200 100,00 

    
412612 

  Расходи по основу смјештаја и 
хране на службеном путовању 

  500   

    
412614 

  Расходи по основу превоза 
личним возилом 

2.000 2.000 100,00 

    
412619 

  Остали расходи по основу 
службених путовања 

1.200 700 58,33 

  412700 
 

  Расходи за сручне услуге 6.671 7.000 104,93 

    412725   Расходи за осигурање запослених 2.871 3.000 104,49 

    412732   Расходи за објављивање огласа 300 500 166,67 

    
412799 

  Остале стручне 
услуге(сист.преглед) 

3.500 3.500 100,00 

  412900 
 

  Остали непоменути расходи 6.755 6.800 100,67 

    
412922 

  Расходи за котизацију за 
семинаре 

  500   

    412929   Стручно усавршавање запослених 1.000 1.000 100,00 

    
412937 

  Расходи за бруто накнаде по 
уговору о дјелу 

550   0,00 
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    412941   Расходи по основу репрезентације 205 300 146,34 

    
412943 

  Расходи по основу 
организ.манифест(слава центра) 

1.500 1.500 100,00 

    

412999 
  Остали непоменути 

расходи(пилање и 
цијеп.дрва,распоред) 

3.500 3.500 100,00 

510000   

 

  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

500 500 100,00 

511000   

 

  Издаци за произведену сталну 
имовину 

500 500 100,00 

  511300 

 

  Издаци за набавку постр. и 
опреме 

500 500 100,00 

    
511223 

  Издаци за инв.одр.реконст. и 
адапт.објеката 

  0 #DIV/0! 

    
511367 

  Издаци за набавку остале опреме 
за образовање 

500 500 100,00 

631000   

 

  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ОСТАЛИХ 
ДУГОВА 

18.292 0 0,00 

  631900 
 

  Остали издаци 18.292 0 0,00 

    
631911 

  Издаци  у земљи за отплату 
неизмирених об. из ранијих година 

18.292   0,00 

    
 

  СВЕГА 95.641 81.820 85,55 

    

 

  Назив потрошачке јединице:                                                                                
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
НЕВЕСИЊЕ 

      

    
 

  Број потрошачке јединице: 
08180034 

      

410000   

 

082 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ 
РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 

10.873 11.680 107,42 

  411200 
 

  Расх.за бруто накнаде трошкова 
и остал.лич.примања запосл. 

300 300 100,00 

   
411261 

  Расходи по основу дневница за 
сл.путовање 

300 300 100,00 

412000   

 

  Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

10.573 11.380 107,63 

  412200 

 

  Расх.по основу утрошка 
енергије,комун.,комуник.и 
трансп.усл. 

3.480 3.130 89,94 

   
412211 

  Расходи по основу утрошка 
ел.енергије 

1.900 1.700 89,47 

    412222   Расходи за услуге одвоза смећа 320 320 100,00 

    
412231 

  Рас. за услуге коришт.фиксног 
телефона 

700 600 85,71 

    
412233 

  Расходи за услуге кориштења 
интернета 

360 360 100,00 

    412234   Расходи за поштанске услуге 200 150 75,00 

  412300 
 

  Расходи за режијски материјал 765 500 65,36 

    
412311 

  Расходи за компјутерски матер. 
(тонери) 

115 150 130,43 

    412312   Расходи за обрасце и папир 500 300 60,00 

    
412319 

  Расходи за остали канцеларијски 
материјал 

  100 #DIV/0! 

    
412321 

  Рас.за хем. материјал за 
одржавање чистоће 

150 50 33,33 

  412400 

 

  Расходи за материјал за 
посебне намјене 

0 200 #DIV/0! 

    
412433 

  Расходи за материјал за културне 
активности и манифестације 

  200 #DIV/0! 

  412500 
 

  Расходи за текуће одржавање 278 500 179,86 

    
412518 

  Расходи за остале услуге и 
материјал за одржавање зграда 

165 150 90,91 

    
412533 

  Расходи за текуће 
одрж.комуникационе опреме 

113 150 132,74 



29.12.2017. СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ     Број  16  страна    23 

 
    

412536 
  Расходи за текуће одржавање 

опреме за образовање,културу 
  50 #DIV/0! 

    
412591 

  Расходи за остало текуће 
одржавање 

  150 #DIV/0! 

  412600 

 

  Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

600 500 83,33 

    
412612 

  Расходи по основу смјештаја и 
хране на службеном путовању 

400 100 25,00 

    
412613 

  Расходи по основу јавног превоза 
на сл.путу 

  100 #DIV/0! 

    
412619 

  Остали расх.по основу 
сл.путовања у земљи 

  60 #DIV/0! 

    
412622 

  Расходи по основу смјештаја на 
сл.путовању у иностр. 

  100 #DIV/0! 

    
412629 

  Остали расходи по основу 
сл.путовања у иностр. 

  40 #DIV/0! 

    412632   Расходи горива 200 100 50,00 

  412700 
 

  Расходи за сручне услуге 2.500 4.300 172,00 

    412725   Расходи за осигурање запослених 50 50 100,00 

    
412735 

  Расходи за услуге рекламе и 
пропаганде 

100 50 50,00 

    
412742 

  Расходи за рачуноводствене 
услуге 

2.000 2.000 100,00 

    
412791 

  Расходи за образовне и 
едукативне сврхе 

150 1.000 666,67 

    
412799 

  Рас.за остале стручне услуге 
(умрежавање) 

200 1.200 600,00 

  412900 
 

  Остали непоменути расходи 2.950 2.250 76,27 

    
412933 

  Расходи за бруто накнаде 
члан.надз. одбора 

2.000 2.000 100,00 

    412941   Расходи по основу репрезентације 200 200 100,00 

    
412979 

  Расходи по основу осталих 
доприноса 

200   0,00 

    412999   Остали непоменути расходи 550 50 9,09 

511000   

 

  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

1345 930 69,14 

  511300 

 
  Издаци за набавку постројења и 

опреме 
1.345 930 69,14 

    
511362 

  Издаци за школске и 
библиотекачке књиге 

1.345 930 69,14 

512000   
 

  Издаци за драгоцјености 0 0 #DIV/0! 

  512100 
 

  Издаци за драгоцјености 0 0 #DIV/0! 

    512121   Издаци за књиге     #DIV/0! 

631000   

 

  ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ОСТАЛИХ 
ДУГОВА 

623 0 0,00 

  631900 
 

  Остали издаци 623 0 0,00 

    
631911 

  Издаци  у земљи за отплату 
неизмирених об.из ранијих година 

623   0,00 

    
 

  СВЕГА 12.841 12.610 98,20 

    

 

  Назив потрошачке јединице:                                                             
ЈУ ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
И КУЛТУРУ 

      

    
 

  Број потрошачке јединице:        

410000   

 

083 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ 
РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 

115.000 130.171 113,19 

411000   
 

  Расходи за лична примања   114.367 #DIV/0! 

  411100 
 

  Расходи за бруто плате   95.746 #DIV/0! 

    411111   Расходи за основну плату   56.492 #DIV/0! 

    
411111 

  Расходи за нето плату 
приправника 

  3.250 #DIV/0! 

    411191   Расходи за порез на плату   4.042 #DIV/0! 

    411192   Расходи за доприносе на ПИО   17.916 #DIV/0! 

    411195   Расходи за доприносе за   11.624 #DIV/0! 
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здравствено осигурање 

    
411197 

  Расходи за допр.за осигур.од 
незапослен. 

  969 #DIV/0! 

    
411198 

  Расходи за доприносе за дјечију 
заштиту 

  1.453 #DIV/0! 

  411200 

 

  Расходи за бруто накнаде 
трош.и остал.лич.примања зап. 

  18.621 #DIV/0! 

    
411221 

  Расходи за накнаде за топли 
оброк 

  10.920 #DIV/0! 

    411291   Расходи за порез на накнаде   1.726 #DIV/0! 

    
411292 

  Расходи за доприноси на накнаде 
за ПИО 

  3.350 #DIV/0! 

    
411393 

  Расходи за доприносе  за 
здравствено осиг. 

  2.173 #DIV/0! 

    
411394 

  Расходи за допр. за осиг. од 
незапослености 

  181 #DIV/0! 

    
411395 

  Расходи за доприносе за 
дј.заштиту 

  271 #DIV/0! 

412000   

 

  Расходи по основу коришћ.роба 
и услуга 

  15.804 #DIV/0! 

  412200 

 

  Рас по основу утрошка 
енерг.,комун.,комуник.и 
трансп.усл. 

  4.984 #DIV/0! 

    412211   Расходи за ел.енергију   1.000 #DIV/0! 

    
412215 

  Расходи по основу утрошка 
дрвета 

  1.800 #DIV/0! 

    
412221 

  Расходи за услуге водовода и 
канализације 

  50 #DIV/0! 

    
412231 

  Расходи за услуге кориштења 
фик.тел. 

  1.324 #DIV/0! 

    
412233 

  Расходи за услуге кориштења 
интернета 

  720 #DIV/0! 

    412235   Расходи за РТв преплату   90 #DIV/0! 

  412300 
 

  Расходи за режијски материјал   800 #DIV/0! 

    412312   Расходи за обрасце и папир   100 #DIV/0! 

    
412319 

  Расходи за остали канцеларијски 
материјал. 

  300 #DIV/0! 

    
412321 

  Расходи за хемијски материјал и 
одржавање чистоће 

  400 #DIV/0! 

  412500 
 

  Расходи за текуће одржавање   500 #DIV/0! 

    412500   Расходи за текуће одржавање   500 #DIV/0! 

  412600 

 

  Расходи по основу путовања и 
смјештаја у земљи 

  900 #DIV/0! 

    
412621 

  Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

  100 #DIV/0! 

    
412631 

  Расходи по основу утрошка 
бензина 

  800 #DIV/0! 

  412700 
 

  Расходи за сручне услуге   1.620 #DIV/0! 

    
412742 

  Расходи за рачуноводствене 
услуге 

  1.400 #DIV/0! 

    412725   Расходи за осигурање запослених   120 #DIV/0! 

    412799   Расходи за остале стручне услуге   100 #DIV/0! 

  412900 
 

  Остали непоменути расходи   7.000 #DIV/0! 

   
412933 

  Расходи за бруто накнаде 
члановима УО 

  3.000 #DIV/0! 

   412941   Расходи по основу репрезентације   1.000 #DIV/0! 

   
412979 

  Расходи по основу осталих 
накнада на терет послодавца 

  2.500 #DIV/0! 

    412999   Остали непоменути расходи    500 #DIV/0! 

510000   

 

  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

  500 #DIV/0! 

511000   

 

  Издаци за произведену сталну 
имовину 

  500 #DIV/0! 

  511300 
 

  Издаци за набавку постројења и   500 #DIV/0! 
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опреме 

    
511321 

  Издаци за набавку канцеларијског 
намјештаја 

    #DIV/0! 

    
511327 

  Издаци за набавку остале канц. 
опреме,алата и инвентара 

  200 #DIV/0! 

    511331   Издаци за набавку радио опреме   100 #DIV/0! 

    
511335 

  Издаци за набавку рачунарске 
опреме 

  200 #DIV/0! 

    
 

  СВЕГА:   130.671 #DIV/0! 

    

 

  Назив потрошачке јединице:                                                             
ЈУ ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 
НЕВЕСИЊЕ 

      

    
 

  Број потрошачке јединице:        

410000   

 

047 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ 
РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 

59.000 53.780 91,15 

411000   
 

  Расходи за лична примања   48.025 #DIV/0! 

  411100 
 

  Расходи за бруто плате   41.010 #DIV/0! 

    411111   Расходи за основну плату   21.636 #DIV/0! 

    411191   Расходи за порез на плату   2.671 #DIV/0! 

    411192   Расходи за доприносе на ПИО   9.363 #DIV/0! 

    
411195 

  Расходи за доприносе за 
здравствено осигурање 

  6.073 #DIV/0! 

    
411197 

  Расходи за допр.за осигур.од 
незапослен. 

  507 #DIV/0! 

    
411198 

  Расходи за доприносе за дјечију 
заштиту 

  760 #DIV/0! 

  411200 

 

  Расходи за бруто накнаде трош. 
остал.лич.примања зап. 

  7.015 #DIV/0! 

    
411211 

  Расходи за накнаде за превоз на 
посао и са посла 

  1.430 #DIV/0! 

    
411221 

  Расходи за накнаде за топли 
оброк 

  3.380 #DIV/0! 

    
411261 

  Расходи по основу дневница за 
сл.путов. 

  200 #DIV/0! 

    411291   Расходи за порез на накнаде   338 #DIV/0! 

    
411292 

  Расходи за доприноси на накнаде 
за ПИО 

  934 #DIV/0! 

    
411393 

  Расходи за доприносе  за 
здравствено осиг. 

  606 #DIV/0! 

    
411394 

  Расходи за допр. за осиг. од 
незапослености 

  51 #DIV/0! 

    
411395 

  Расходи за доприносе за 
дј.заштиту 

  76 #DIV/0! 

412000   

 

  Расходи по основу коришћ.роба 
и услуга 

  5.755 #DIV/0! 

  412200 

 

  Рас по основу утрошка 
енерг.,комун.,комуник.и 
трансп.усл. 

  1.300 #DIV/0! 

    
412233 

  Расходи за услуге кориштења 
интернета и телефона 

  1.100 #DIV/0! 

    412234   Расходи за поштанске услуге   200 #DIV/0! 

  412300 
 

  Расходи за режијски материјал   200 #DIV/0! 

    
412319 

  Расходи за остали канцеларијски 
материјал. 

  200 #DIV/0! 

  412500 
 

  Расходи за текуће одржавање   200 #DIV/0! 

    412518   Расходи за текуће одржавање   200 #DIV/0! 

  412600 

 

  Расходи по основу путовања и 
смјештаја у земљи 

  1.300 #DIV/0! 

    
412619 

  Остали расходи по основу 
сл.путовања (сајмови) 

    #DIV/0! 

  
412621 

 
Расходи по основу путовања и 

смјештаја 
  500 #DIV/0! 
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203. На основу члана 35.став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“број 121/12,52/14,103/15 и 
15/16) и члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“број 6/17) 
Скупштина општине на 13.  редовној сједници 
одржаној дана 28.12.2017 године   д о н о с и: 
 
 

ОД Л У К У 
О ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ ЗА 

                                          2018 ГОДИНУ 
 
I 

Овом Одлуком прописује се начин извршења  буџета 
Општине Невесиње за  2018. годину (у даљем тексту: 
Буџет), управљање буџетским средствима и 
издацима, права и обавезе буџетских корисника и 
овлашћења при извршењу Буџета. 
Ова одлука ће се проводити у складу са Законом о 
буџетском систему Републике Српске, Законом о 
трезору („Службени гласник Републике Српске“, број 
28/13), Законом о инвестирању јавних средстава 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/04) и 
Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
71/12 и 52/14). 
 
Ову Одлуку примјењују све ниже потрошачке јединице 
(у даљем тексту НПЈ) и примаоци грантова који се у 
цијелости или дјелимично финансирају из Буџета. 
 

 
II. 

 
Средства буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују 
се у укупном износу од  8.313.613 КМ од чега: Текући 
расходи у износу од укупно 5.777.395 КМ,Трансфери 
унутар и између јединица власти 44.470 КМ, Издаци 
за нефинансијску имовину у износу од 1.635.060 КМ, 
Издаци за финансијску имовину 2.000 КМ,Издаци за 
отплату дугова 543.135  КМ, Остали издаци 218.887 
КМ и Буџетска резерва 92.666 КМ. 

Укупни буџетски издаци морају бити 
уравнотежени са укупним буџетским средствима. 
 

                                                                            III 
 
Приходи буџета утврђени су према члану 9. и 11. 
Закона о буџетском систему Републике Српске. 
Буџетски оквир представља износ буџетских издатака  
у једној фискалној години планираних у сврху 
финансирања буџетских расхода и издатака за 
нефинансијску имовину, увећан за износ негативног 
нето финансирања. 
Средства Буџета из члана 2. ове Одлуке, усвојена 
Одлуком о усвајању   буџета Општине Невесиње за 
2018. годину, представљају Буџет у ужем смислу који 
се користи за исказивање свих средстава и свих 
активности буџетских корисника у оквиру Општег 
фонда (01). 
Средства наплаћена по посебним прописима (нпр. 
властити приходи) у оквиру Фонда прихода (02), која 
нису укључена у Општи фонд (01) усмјериће се и 
трошити само у посебне сврхе, за активности које се 

  
412632 

 
Расходи по основу утрошка нафте   800 #DIV/0! 

 
412700 

  
Расходи за сручне услуге   2.255 #DIV/0! 

  
412742 

 
Расходи за рачуноводствене 

услуге 
  1.200 #DIV/0! 

  
412725 

 
Расходи за осигурање запослених   55 #DIV/0! 

  
412799 

 
Расходи за остале стручне 

услуге(WEB portal) 
  1.000 #DIV/0! 

 
412900 

  

Расходи за бруто накнаде ван 
радног односа 

  500 #DIV/0! 

  
412937 

 
Расходи за бруто накнаде по 

уговору о дјелу 
  500 #DIV/0! 

510000 
   

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

  700 #DIV/0! 

511000 
   

Издаци за произведену сталну 
имовину 

  700 #DIV/0! 

 
511300 

  
Издаци за набавку постројења и 

опреме 
  700 #DIV/0! 

  
511335 

 
Издаци за набавку рачунарске 

опреме 
  700 #DIV/0! 

638000 
   

Издаци за накнаде плата за 
породитељско одсуство 

  9.000 #DIV/0! 

 
638100 

  

Издаци за накнаде плата за 
породиљско одсуство 

  9.000 #DIV/0! 

  
638121 

 
Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство 
  9.000 #DIV/0! 

    
СВЕГА:   63.480 #DIV/0! 

    
Број потрошачке 
јединице:999999 

    #DIV/0! 

    
Буџетска резерва 1.449 92.666 6395,17 

        УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА: 10.140.020 8.313.613 81,99 
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финансирају из тих средстава. 
 Приходе од донација (грантова) буџетски корисници 
могу користити у складу са чланом 11. Закона о 
буџетском систему Републике Српске, у износу од 
100% (Фонд грантова-03) Средства од приватизације 
и сукцесије (Фонд - 04) користе се у складу са 
релевантним прописима из ове области 
Приходи од финансирања посебних пројеката користе 
се за реализацију пројеката, у складу са програмима 
финансијске подршке (Фонд за посебне пројекте - 05). 
 Буџетски корисници могу користити фондове: 
02,03,04 и 05 за унос трансакција 
када: 

 позиције прихода и расхода нису планиране 
буџетом  

 постоје рачуни посебних намјена  

 постоје расположива новчана средства  
Рачуни посебних намјена преко којих се одвијају 
трансакције у оквиру фонда 02, 03, 04 и 05 чине дио 
система јединственог рачуна трезора Општине. 
 

IV 
Властите приходе у 100%-тном износу, сходно 
одредбама члана 11. Закона о буџетском систему 
Републике Српске, могу користити буџетски 
корисници: 
а) институције средњег образовања, б) институције  
информисања и културе, 
 в) институције за предшколско образовање 
г) институције социјалне и дјечије заштите (Центар за 
социјални рад) 
д) туристичка организација 
 
Приходи који се остваре кроз донације могу се 
користити у 100%-ном износу, а наплаћују се и 
реализују преко рачуна  у складу са условима 
донатора. 
            Остварена финансијска средства - примици 
реализовани јавном продајом уређеног градског 
грађевинског земљишта биће искориштена за 
уређење грађевинских парцела у складу са посебним 
одлукама Скупштине Општине. 
 

V 
Буџетски издаци су: 
а) текући расходи и трансфери између буџетских 
јединица  
б) издаци за нефинансијску имовину  
в) издаци за финансијску имовину ,отплату дугова и 
остали издаци 
           Буџетски корисници могу, у складу са чланом 
40. Закона о буџетском систему РС, стварати обавезе 
и користити средства само за намјене предвиђене 
буџетом и финансијским планом, и то до износа који је 
планиран, а у складу са расположивим средствима. 
 
 

VI 
Ако се у току фискалне године издаци 

повећају, или средства смање, Начелник општине, на 
приједлог Одјељења за финансије, може донијети 
одлуку о обустави извршења појединих издатака 
(привремено извршење буџета), не дуже од 45 дана. 
 
Привременом обуставом извршења може се: 
 

− зауставити стварање краткорочних обавеза,  

 
− предложити продужење уговореног рока за 

плаћање,  
 

− зауставити давање одобрења за закључивање 
уговора,  
 

− зауставити пренос средстава према планираним 
износима за квартал.  
 

Одјељење за финансије, у сарадњи са 
буџетским корисницима, припрема приједлог обима и 
мјера привременог обустављања извршења буџета. 

 
 

Мјере привременог обустављања извршења 
морају се примијенити на све буџетске кориснике. 
 

О одлуци из става 1. овог члана, Начелник 
општине обавјештава Скупштину Општине. 

 

VII 
 

У приједлогу аката које усваја Скупштина 
Општине, обрађивач приједлога обавезно образлаже 
да ли је за усвајање тог приједлога потребно 
ангажовања финансијских средстава, да ли су 
средства обезбијеђена Буџетом, и на којој позицији. 
 

Обрађивач предложеног акта је дужан 
прибавити и претходн  мишљење одјељења за 
финансије о могућностима финансирања 

 
VIII 

 

Општина се може задуживати узимањем 
кредита, или емитовањем хартија од вриједности, на 
основу одлуке Скупштине Општине, у складу са 
законом. 

Уколико је након усвајања буџета или 
ребаланса буџета, Скупштина Општине донијела 
одлуку о кредитном задужењу Општине, на коју је 
прибављена сагласност Министарства финансија 
Републике Српске, Начелник општине може, тренутно, 
проширити оперативни буџет, путем Одлуке о 
реалокацији кредитних средстава. 
Одјељење за финансије предлаже Одлуку о 
реалокацији кредитних средстава. 

Приликом израде ребаланса буџета у текућој 
години, извршиће се усклађивање кредитног прилива 
из проширеног оперативног буџета на начин да се, у 
оквиру ребаланса Буџета, планира кредитни прилив 
на приходовној, и одлив на расходовној страни 
буџета. 

 

IX 
Наредбодавац и одговорна особа за 

извршење Буџета у цјелини је Начелник општине. 
Одјељење за финансије управља и контролише 
прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном 
буџету. 

Овлашћене особе (начелници Одјељења, 
носиоци активности/програма и руководиоци јавних 
институција) помоћни су извршиоци и одговорни су за 
намјенску употребу средстава буџета. 
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X 
 

Корисници буџетских средстава су дужни да средства 
утврђена у Буџету користе руководећи се начелима 
рационалности и штедње. 
 

XI 
 

Одјељење за финансије сачињава квартални 
финансијски план потрошње у складу са процјеном 
остварења прилива буџетских средстава. 

Одјељење за финансије извјештава 
потрошачке јединице о висини буџетских средстава 
која ће им се ставити на располагање кварталним 
финансијским планом најкасније 10 дана прије 
почетка квартала. 

Изузетно од претхоног става овог члана, 
квартални финансијски план за први квартал 
фискалне године доставиће се до 15. јануара текуће 
фискалне године. 

Уколико се укаже потреба за сезонским 
кориштењем средстава, буџетски корисници из става 
2. овог члана су дужни писаним захтјевом тражити 
измјену достављеног кварталног финансијског плана 
и то најкасније 3 дана прије почетка квартала. 

Укупан износ свих кварталних финансијских 
планова потрошње сваког буџетског корисника мора 
бити једнак износу усвојеног годишњег буџета за 
сваког буџетског корисника. 
 

XII 
 

Прерасподјела буџетских средстава у оквиру 
буџетског корисника између расхода и издатака за 
нефинансијску имовину, финансијску имовину и 
отплату дугова врши се на основу Рјешења 
Начелника општине. 

Прерасподјела средстава у оквиру буџетског 
корисника врши се на основу Рјешења Начелника 
општине на приједлог Одјељења за финансије: 
 
а) у оквиру расхода  
б) у оквиру издатака за нефинансијску имовину и 
в) у оквиру издатака за финансијску имовину и 
отплату дугова  
Изузетно од става 2. овог члана, не може се вршити: 
а) прерасподјела буџетских средстава на расходе за 
лична примања и 
б) прерасподјела буџетских средстава са  
суфинансирања пројеката за које је потписан уговор. 
Укупан износ свих кварталних финансијских планова 
потрошње сваког буџетског корисника мора бити 
једнак износу усвојеног годишњег буџета за сваког 
буџетског корисника. 
 

XIII 
 

Начелник општине може на приједлог 
начелника Одјељења за финансије, средства 
распоређена Буџетом прераспоређивати у оквиру 
нижих потрошачких јединица и између НПЈ до 5% 
укупно усвојених средстава НПЈ којем се средства 
умањују. 
 

Начелник општине може на приједлог 
начелника Одјељења за финансије средства 
распоређена Буџетом, која нису утрошена до 31. 

јануара наредне године, распоредити између нижих 
потрошачких јединица до 5% од укупно усвојених 
средстава ниже потрошачке јединице којима се 
средства умањују. 
 

XIV 
 
            Начелник општине има обавезу да у оквиру 
извјештаја о извршењу буџета Општине информише 
Скупштину општине о извршеној прерасподјели 
средстава. 

XV 
 

За буџетске кориснике који су у локалном 
трезору плаћање се врши на основу образаца 
прописаних за трезорско пословање, а које доставља 
нижа потрошачка јединица. Подаци унесени у обрасце 
за трезорско пословање нижих потрошачких јединица 
морају бити сачињени на основу вјеродостојних 
књиговодствених исправа. 
 
Исправама се сматрају: 
 
а) обрачунске листе плата и накнада, б) предрачуни и 
уговори 
в) рачуни за набавку средстава, материјала, робе и 
услуга, 
 г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих 
проистичу обавезе д) остале књиговодствене исправе. 

XVI 
За тачност књиговодствених исправа, интерне 
контролне поступке којима подлијежу те исправе и за 
вјеродостојан унос исправа у главну и помоћне књиге 
Општине одговара нижа потрошачка јединица. 
 

XVII 
 

Распоред средстава буџетске резерве врши 
се у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему 
Републике Српске. 
            Начелник општине одлучује о коришћењу 
средстава буџетске резерве за подмирење хитних и 
непредвиђених расхода, који се појаве током буџетске 
године, , за буџетске издатке за које се у току године 
покаже да планирана буџетска средства нису била 
довољна и за остале намјене, а средства одобрава у 
складу са Одлуком о начину коришћења средстава 
буџетске резерве. Средства буџетске резерве се 
извршавају реалокацијом на текуће расходе и 
капиталне издатке. 
            Корисници средстава за грантове (помоћи) и 
средстава буџетске резерве дужни су да поднесу 
Извјештај о утрошку средстава даваоцима најкасније 
до 28.фебруара наредне године. 
 

XVIII 
 

Исплата плата и осталих личних примања нижих 
потрошачких јединица врши се преносом средстава 
са буџета на рачуне запослених у одговарајућим 
банкама. 
           Ниже потрошачке јединице су обавезне да 
правилно обрачунају плате и друга нето лична 
примања за све запослене и друга физичка лица 
којима се врше исплате, укључујући припадајуће 
порезе и доприносе. 
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XIX 

 
Обавезе по основу кредита извршаваће се у износима 
који су доспјели за плаћање. 
            Обавезе по основу осталих издатака Буџета 
измириваће се по следећим приоритетима: 
 
а) средства за порезе и доприносе на лична примања 
б) средства за нето лична примања , 
 в) средства за остала лична примања, 
г) средства за борачко инвалидску заштиту,  
д) поврат јавних прихода по основу аката надлежних 
органа, 
ђ) средства за обавезе према добављачима за 
робу/материјал и услуге е) средства за обавезе према 
добављачима за инвестиције и инвестиционо 
одржавање  
ж) средства за остале обавезе. 
 
           Одјељење за финансије дужно је утврдити 
термински мјесечни план извршења обавеза 
(календар плаћања) из става 2. овог члана. 
 

XX 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ниже потрошачке јединице дужне су да се у поступку 
набавке роба/материјала, радова и услуга 
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама 
БиХ, као и процедура о обавезној примјени модула 
набавки, у складу са правилима трезорског 
пословања. 

XXI 
 

Контролу намјенског трошења буџетских  
средстава, као и поступања корисника буџетских 
средстава према одредбама ове Одлуке врши се 
према одредбама Закона о буџетском систему 
Републике Српске и другим релевантним прописима о 
интерној контроли, интерној и екстерној ревизији у 
јавном сектору Републике Српске. 
 

XXII 
 

Правилнике и друга акта о спровођењу ове Одлуке 
прописује Начелник општине 
 

XXIII 
 

У мјери у којој су дефиниције или одредбе 
ове Одлуке у сукобу са другим Одлукама општине, 
одредбе из ове Одлуке имаће приоритет над 
одредбама других Одлука у стварима које се тичу 
извршавања Буџета по свим ставкама. 

Уколико су другим Одлукама прописани 
новчани издаци из Буџета који се разликују од 
планираних износа по овој Одлуци или Одлуци о 
усвајању плана буџета за 2017. годину обавезно се 
примјењују одредбе и планирани износи предвиђени 
овом Одлуком и Одлуком о усвајању плана буџета за 
2018. годину. 
 

XIV 
 
Начелник општине извјештава Скупштину Општине о 
извршењу Буџета полугодишње и годишње, а за три и 
девет мјесеци даје информацију о извршењу Буџета. 
 
 

XXV 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном билтену Општине 
Невесиње“. 
 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Број: 01/013 -240 /17  Момчило Вукотић. 
Датум,28.12. 2017.године 
 

 

204. На основу члана 38. и 39. Закона о локалној 

самоуправи ( ''Службени гласник Републике Српске'' 
број 97/16), члана 17 Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 96/05 и 98/13) и члана  36. 
Статута општине Невесиње (''Службени гласник 
општине Невесиње'' број 6/17), Скупштина општине 
Невесиње, на својој 13.редовној сједници, одржаној 
дана 28.12..2017.године, д о н и ј е л а  је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о висини плата функционера општине Невесиње 

 
I 

Овом Одлуком утврђује се висина плате функционера 
општине Невесиње. 
 

II 
У смислу ове Одлуке функционери општине 
Невесиње су:  
 

1. Начелник општине Невесиње 
2. Замјеник Начелника општине Невесиње 
3. Предсједник Скупштине општине  

Невесиње 
4. Потпредсједник Скупштине општине 

 
III 

 

Висина плате Начелника општине утврђује се у 
висини од 3 (три) просјечне плате  запослених у  
општинској управи општине Невесиње из претходне 
године, увећане за 10%. 
 

IV 
Висина плате Замјеника начелника општине 
Невесиње, који функцију обавља са статусом 
запосленог лица утврђује се у висини 75 %  плате 
Начелника општине.  
 

V 
Висина плате Предсједника Скупштине општине 
Невесиње  утврђује се у висини од 2,5 (двије и по) 
просјечне плате општинске управе општине Невесиње 
из претходне године, увећане за 10%. 
 

VI 
Висина плате Потпредсједника Скупштине општине 
Невесиње који функцију обавља са статусом 
запосленог лица утврђује се у висини 75 %  плате 
Предсједника Скупштине  општине Невесиње.  
 

VII 
 

Плате функционера утврђене овом Одлуком 
увећавају се за проценат утврђен колективним 
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уговором за запослене  у општинској управи 
Невесиње по основу минулог рада. 
 

VIII 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важи 
Одлука Скупштине општине Невесиње о висини плате 
функционера општине Невесиње број: 01/013-8/17 од 
01.02.2017. године („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 1/17) 
 

IX 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Невесиње'“. 
 
Број: 01/013- 241/17                   ПРЕДСЈЕДНИ           
Датум: 28.12.2017. год.              Вукотић Момчило с.р. 
 
 

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

члана  и 41. став 4. 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 члана 
22.Пословника о раду Скупштине општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ 10/17), 
Скупштина општине Невесиње на 13. редовној  
сједници одржаној дана 28.12.2017. године, донијела 
је  

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

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

I 
 

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

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње. 
 
Број:01-013-242/17   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                 
Дaтум, 28.12.2017.  Момчило Вукотић   с.р.                                                                                          
 

206. На основу  члана 18. Закона о систему јавних 

служби («Службени гласник Републике Српске» број 
68/07,44/16,), члана 8. Закона о министарским 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске» број  41/03) и 
члана 36. Статута општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» бр.6/17 ), Скупштина 
општине Невесиње на својој 13.. редовној сједници 
одржаној дана 28.12..2017. године донијела је  

 
О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора - главног и 

одговорног уредника Јавне установе Центар 
за информисање и културу    Невесиње 

 

I 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање 
директора - директора - главног и одговорног 
уредника Јавне установе Центар за информисање и 
културу    Невесиње 

 
II 

Општи и посебни услови, као и стандаради и 
критерији за избор и именовање директора  - главног 
и одговорног уредника  прописани су Одлукама 
Скупштине општине Невесиње о утврђивању 
критерија за избор и именовање  директора . 

III  
 

Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове 
Одлуке  је 15 дана од дана  објављивања  Јавног 
конкурса.  
Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне 
установе  објавиће се у  дневном листу “Еуро Блицу “и 
“Службеном гласнику Републике Српске” 

 

IV 
 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
пријава на Конкурс и предлагање ранг листе 
кандидата у складу са утврђеним критеријима, 
извршиће Комисија за избор директора Јавние 
установе, коју ће именовати Скупштина општине 
Невесиње. 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Невесиње” 

VI 
„Језички изрази употријебљени у овој  Одлуци  за 
означавање мушког или женског рода подразумијевају 
оба рода“. 
 
Број:01/013- 185/17 ПРЕДСЈЕДНИК                                                            
Датум,28.12..2017. год. Момчило Вукотић    с.р.                                   
                                                                                                     

207.  На основу члана 6. став 2, а у вези са чланом 

7. став 6. Закона о министарским владиним и другим 
именовањима Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске» број 41/03) члана 18. Закона о 
систему јавних служби («Службени гласник Републике 
Српске» бр. 68/07,109/12,44/16),  и члана 36. Статута 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» бр.6/17 ), Скупштина општине Невесиње 
на својој 13. редовној  сједници одржаној дана 
28.12.2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању критеријумаа за избор и 

именовање директора - главног и 
одговорног уредника  Јавне установе 

Центар за информисање и културу    
Невесиње 

 

I 
Овом Одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми 
за избор и именовања директора директора - главног 
и одговорног уредника Јавне установе Центар за 

информисање и културу    Невесиње. 
Под критеријумима за избор и именовање  из 
претходног става сматрају се степен образовања, 
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стручно знање, радно искуство, као и други услови и 
стандарди утврђени овом Oдлуком. 

 
II 
 

Надлежност директора  регулисана је  Законом и 
Статутом Јавне установе. 
 

         III 
 

Мандат  директора траје четири године . 
 

         IV 
 

Кандидати за функцију из тачке 1. ове Одлуке, треба 
да  испуњавају опште и посебне услове : 
 
Општи услови: 
 

1.)  да су држављанини Републике Српске или БиХ 
2.)  да су старији од 18 година 
3)   да има општу здравствену способност  
4.)  да нису отпуштани из државне службе на било 
       којем нивоу власти у БиХ илиентитету као  
       резултат дисциплинске мјере, у периоду од 3 
      године прије  објављивања  упражњене  позиције 
5)   да нису осуђиван за кривично дјело на безусловну  
      казну затвора од најмање 6 мјесеци  или за 
      кривично дјело  које их чине неподобним за 
      обављање наведене  функције 
6.)  да се против њих не води кривични поступак 
7.)  да се на њих не односи члан IX. 1. Устава БиХ 
 
Посебни услови: 
 

-` Висока стручна спрема, 
- потребно стручно знање из дјелатности којом 
        се бави правни субјекат, 
- Најмање пет година радног искуства у  
        медијима, 
- Посједовање организационих способности, 
- Доказани резултати и успјеси у обављању   
        ранијих послова. 
 

V 
Сукоб интереса 
 
 

Кандидати не могу обављати дужност, активност или 
бити на положају који доводи до сукоба интереса, како 
је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба 
интереса у органима власт Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08) и 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске», бр 41/03) 
 

VI 
 

Скупштина општине Невесиње именоваће директора 
директора - главног и одговорног уредника ЈУ Центар 
за информисање и културу Невесиње на основу 
спроведеног јавног конкурса који расписује у складу са 
Законом о министарствима, владиним и другим 
именовањима РС («Службени гласник  РС» број 
41/03),и приједлога Комисије за избор. 
Комисију за избор именује Скупштина општине у 
складу са критеријима утврђеним Законом о 

министарским , владиним и другим именовањима 
Републике Српске. 

VII 
 

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

VIII 
 
„Језички изрази употријебљени у овој  Одлуци  за 
означавање мушког или женског рода подразумијевају 
оба рода“. 
                    
Број: 01/013- 186/17               ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28.12.2017.године          Момчило  Вукотић  с.р.           
                                        
 

208. На основу  члана 18. Закона о систему јавних 

служби («Службени гласник Републике Српске» број 
68/07,109/12, 44/16,), члана 8. Закона о министарским 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске» број  41/03) и 
члана 36. Статута општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» бр.6/17 ), Скупштина 
општине Невесиње на својој 13. редовној сједници 
одржаној дана 28.12.2017. године донијела је  

 
О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора  Јавне здравствене  

установе  Дом здравља  Невесиње 
 
I 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање 
директора Јавне здравствене  установе  Дом здравља  
Невесиње. 

II 
Општи и посебни услови, као и стандаради и 
критерији за избор и именовање директора  
прописани су Одлукама Скупштине општине 
Невесиње о утврђивању критерија за избор и 
именовање  директора . 

III  
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове 
Одлуке  је 15 дана од дана  објављивања  Јавног 
конкурса.  
Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне 
установе  објавиће се у  дневном листу “Еуро Блицу “и 
“Службеном гласник Републике Српске” 

IV 
 

Поступак избора, укључујући преглед приспјелих 
пријава на Конкурс и предлагање ранг листе 
кандидата у складу са утврђеним критеријима, 
извршиће Комисија за избор директора Јавние 
установе, коју ће именовати Скупштина општине 
Невесиње. 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Невесиње” 

VI 
„Језички изрази употријебљени у овој  Одлуци  за 
означавање мушког или женског рода подразумијевају 
оба рода“. 
 

Број:01/013- 183/17         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,28.12.2017. год. Момчило Вукотић  с.р.    
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209. На основу члана 6. став 2, а у вези са чланом 

7. став 6. Закона о министарским владиним и другим 
именовањима Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске» број 41/03) члана 18. Закона о 
систему јавних служби («Службени гласник Републике 
Српске» бр. 68/07,109/12,44/16),  и члана 36. Статута 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» бр.6/17 ), Скупштина општине Невесиње 
на својој 13. редовној  сједници одржаној дана 
28.12.2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању критеријумаа за избор и 

именовање директора  Јавне здравствене  
установе Дом здравља  Невесиње 

I 
Овом Одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми 
за избор и именовања директора Јавне  здравствене 
установе Дом здравља Невесиње 
Под критеријумима за избор и именовање  из 
претходног става сматрају се степен образовања, 
стручно знање, радно искуство, као и други услови и 
стандарди утврђени овом Oдлуком. 

 
                                  II 

Надлежност директора  регулисана је  Законом и 
Статутом Јавне установе. 
 

III 
 

Мандат  директора траје четири године . 
 

IV 
 

Кандидати за функцију из тачке 1. ове Одлуке, треба 
да  испуњавају опште и посебне услове : 
 
Општи услови: 
 

1.)  да су држављанини Републике Српске или БиХ 
2.)  да су старији од 18 година 
3.)  да нису отпуштани из државне службе на било  
      којем нивоу власти у БиХ или ентитету 
     као резултат дисциплинске мјере, у периоду од 3 
     године прије дана објављивања упражњене  
     позиције 
4)  да нису осуђиван за кривично дјело на безусловну  
      казну затвора од најмање 6 мјесеци или за 
     кривично дјело  које их чине неподобним за  
     обављање наведене функције 
5.) да има општу здравствену способност 
 6)  да се против њих не води кривични поступак 
7)   да се на њих не односи члан IX. 1. Устава БиХ 
 
Посебни услови: 

 
1) доктор медицине - специјалиста једне од грана 

медицине из оквира дјелатност ЈУЗ Дом здравља 
Невесиње (први циклус - 360 ЕЦТС бодова) , 
доктор стоматологије (први циклус 360 ЕЦТС 
бодова , диплпмирани економиста (први циклус - 
240 ЕЦТС бодова и диплпмирани правник (први 
циклус - 240 ЕЦТС бодова) 

2) радно искуство најмање пет година у струци и  
3) познавање проблематике у области здравства  

 
V 

Сукоб интереса 

 
Кандидати не могу обављати дужност, активност или 
бити на положају који доводи до сукоба интереса, како 
је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба 
интереса у органима власт Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08) и 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске», бр 41/03) 
 

VI 
 

Скупштина општине Невесиње именоваће директора 
Дома здравља на основу спроведеног јавног конкурса 
који расписује у складу са Законом о министарствима, 
владиним и другим именовањима РС («Службени 
гласник  РС» број 41/03),и приједлога Комисије за 
избор. 
Комисију за избор именује Скупштина општине у 
складу са критеријима утврђеним Законом о 
министарским , владиним и другим именовањима 
Републике Српске. 
 

VII 
 

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

VIII 
 
„Језички изрази употријебљени у овој  Одлуци  за 
означавање мушког или женског рода подразумијевају 
оба рода“. 
                    
Број::01/013- 184/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:28.12.2017. год.          Момчило  Вукотић  с.с  

                                   
210.  На основу члана 39. став Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и члана 36. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број 6/17), Скупштина општине на 11. редовној 
сједници, одржаној  03.11.2017.године доноси, 
 
 

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ СИМБОЛА 
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 
I 
 

У Статуту општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 6/17) члан 6. мијења се и 
гласи: 
1) Општина има своје симболе - грб и заставу, који 

симболишу историјско, културно и природно 

наслиђе  општине Невесиње. 
 

2) Грб општине користи се у три нивоа: као Мали, 

Средњи и Велики. 
 

3) Мали грб општине: У плавом сребрни стуб, а 

преко свега сребрна греда, слободне ивице обе 

фигуре фимбриране црвено; у 1. и 4. кантону 

такве фигуре по једна сребрна гранчица храста са 
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по једним жиром између два листа, односно у 2. и 

3. кантону по један исти такав сноп жита од по три 

житна класа на заједничкој стабљици између два 

листа; преко свега, у центру црвени штит у коме је 

сребрни осврнути орао у полету. 
 

4) Средњи грб општине: Мали грб надвишен 

златном бедемском круном без мерлона на чијем 

су горњем ободу распоређена три хералдичка 

штита са грбовима: десно Санковића (на црвеном 

сребрна котва), у средини Косача (у црвеном три 

сребрне врпце) и лијево Павловићи (у црвеном 

златна тврђава отворене капије са три 

кренелисане куле, средња виша од бочних). 

 
5) Велики грб општине: Средњи грб Невесиња 

окружен држачима, и то- десно пропети црвени 

лав  златом војводски крунисан, плавих канџи, 

сребрних зуба и црвеног језика, а лијево пропети 

сребрни коњ црвеног језика и златне гриве и 

репа. Сваки држач подупире природни дрвени 

јарбол окован златом са кога се у поље вије 

квадратни стег Републике Српске опшивен 

златним ресама (десно), односно Невесиња 

(лијево). Стег Невесиња истовремене је садржине 

као штит основног грба. Постамен грба је крашки 

масив планине Вележ у природним бојама. Штит 

грба се налази изнад двије природне укрштене 

пушке из времена Невесињског устанка 1875, 

испод којих у средишту планине Вележ почива 

црвени отисак печата Светог Саве. Постамент је 

са доње стране подупрт црвеним каменом 

обзиданим бедемом града Вјенчаца са 7 

мерлона, а преко бедема исписано је сребром 

„1219“. 

6)  Стег (застава) општине: Квадратно поље 

истовјетне садржине као Мали грб (У плавом  

сребрни стуб, а преко свега сребрна греда, 

слободне ивице обе фигуре фимбриране црвено; 

у 1. и 4. кантону такве фигуре по једна сребрна 

гранчица храста са по једним жиром између два 

листа, односно у 2. и 3. кантону по један исти 

такав сноп жита од по три житна класа на 

заједничкој стабљици између два листа; преко 

свега, у центру црвени штит у коме је сребрни 

осврнути орао у полету). 

7) Тачан изглед грба и заставе општине утврђује се 

изворником (еталоном), који доноси начелник  

општине. 
8) Опис и употреба симбола општине уређује се 

посебном Одлуком Скупштине општине. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
Број: 01/013- 182/17               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                  
Датум: 28.12.2017. године      Момчило Вукотић    с.р                                                                      

      

211. На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16), члана 8. став 4. Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 91/15) и члан 36. Статута Општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ бр. 6/17), 
Скупштина општине Невесиње на својој 13 редовној 
сједници одржаној дана  28.12.2017. године, донијела 
је 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју општине Невесиње за 
2018. годину  

 
I 

 
    Овом Одлуком утврђије се стопа за опорезивање 
непокретности које се налазе на подручју  општине 
Невесиње за 2018. годину у висини   од 0,17% .  
 

II 
 

         Изузетно од тачке I. ове Одлуке, пореска стопа 
на непокретности у којима се непосредно обавља 
производна дјелатност износи 0,05%. 
         Под непокретностима из става 1. овог члана 
подразумјевају се објекти за производњу и објекти за 
складиштење сировина, полупроизвода и готових 
производа, уколико чине заокружену производну 
цјелину. 

III 
 

       Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање 
непокретности за подручје општине Невесиње за 
2017. годину бр. 01-013-172/16  од 29.12.2016. године. 
 

IV 
 

        Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а примјењиваће се од 01.01.2018. 
године до 31.12.2018. године и објавиће се у „ 
Службеном гласнику општине Невесиње“. 
     
Број:01-013-246/17 ПРЕДСЈЕДНИК                                                         
Датум :28.12..2017.   Момчило Вукотић с.р. 
 

212. На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16), члана 4. став 3. Закона о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 91/15) и члан 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ бр. 6/17), 
Скупштина општине Невесиње на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 28.12.2017. године, донијела 
је 

 
ОДЛУКУ 

о висини вриједности непокретности по зонама на 
територији општине Невесиње на дан 31.12.2017. 

године 

 
I 

        Висина вриједности непокретности на територији 
општине Невесиње, утврђује се по стамбено-
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пословним или градским зонама и ванградским 
зонама које се дефинишу овом Одлуком. 
     На подручју општине Невесиње дефинишу се три 
Стамбено – пословне или  градске и четири 
ванградске зоне и то: 
 

1. Стамбено - пословна  или градска зона 1. обухвата 

улице: Невесињских устаника, Цара Душана, Обрена 
Ивковића, Драга Радовића, Сава Брења, Устаничка, 
Омладинска, Ђура Јакшића, Риста Пророковића, Вука 
Торовића, Браће Вуковић, Милоша Обилића, 
Светозара Ћоровића, Драга Папића, Патријарха 
Павла, Немањића  са објектом бр. 56 (Ресторан 
Невесиње),Трг Благоја Паровића ( локацију градског 
трга), грађевинску локацију Сквер Невесињска пушка 
и трг Алексе Шантића. 
 

2. Стамбено - пословна  или градска зона 2. обухвата 

улице: Војводе Рада Радовића до границе градског 
грађевинског земљишта, улицу Петра Самарџића до 
раскрћа са Топлом улицом, насеље Гвозд са 

припадајућим  улицама (Првог батаљона, Другог 
батаљона, Трећег батаљона, Четвртог батаљона, 
Петог батаљона и Невесињске бригаде), Милице 
Човило, Десете Херцеговачке бригаде, Богдана 
Жерајића, Топлице Милана (Бојишта), Пут Срба са 
Неретве,  Воја Гушића, Немањића од бр. 56 (Ресторан 
Невесиње) до границе градског грађевинског 
земљишта, насеље  Лапчевине и Бојишта  са 

припадајућим улицама (Пера Тунгуза, Николе Тесле  
Николе Пашића, Светосавска Равногорска, 
Сарајевска, Московска, Бањалучка, Вучедолска, 
Београдска, Црногорска, Дечанска, Милешевска, 
Војводе Петра Радовића ), насеље Килавци  са 

прпадајућим улицама: Његошева, Ива Андрића, 
Јована Дучића, Вука Караџића, Достојевског, 
Толстојева, Пушкинова, Јесењинова, Мома Капора, 
Десанке Максимовић, Петра Кочића, Бранка 
Радичевића, Бранислава Нушића, Митровданска, 
Херцеговачка, Ивањичка,  насељено мјесто Миљевац( 
Кика Стевановића Браће Жерајић, Крста Ђерића,) 
Оклопног Батаљона, изузев бр. 2 до 24 парни бројеви 
( насеље Шајбе 
 

3. Стамбено- пословна  или градска зона 3.  обухвата 
улице:  насеље Шајбе са припадајућим улицама: 

Мајора Тихомира Јањића, Оклопног батаљона (од бр. 
2 до бр. 24, парни бројеви), Друге лаке пјешадијске 
бригаде ,  насеље Горње Брежине ( Апатинска, 
Вождовачка), насеље доње Брежине: (Косовска, 

Цара Лазара, Соколска, Браће Југовић, Карађорђева, 
Милошева, Солунских добровољаца, Војводе 
Путника, Војводе Степе, Војводе Мишића, Војводе 
Бојовића, Сердара Јанка Вукотића), Топла улица, 

насеље Шеховина и Загајнице, Војводе Познана 
Пурћића. 

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

1. Ванградска  зона 1. обухвата: 

 

- К.О. Невесиње, насељено мјесто Невесиње и 
Шеховина 

- К.О. Бојишта, насељено мјесто Бојишта 
- К.О. Миљевац, насељена мјеста Миљевац и 

Батковићи 
 

2. Ванградска  зона  зона 2. обухвата: 

- К.О. Жиљево, насељено мјесто Жиљево 
 

3.  Ванградска   зона 3. обухвата: 

 
- К.О. Крекови, насељено мјесто Крекови 

- К.О. Братач, насељено мјесто Братач 
- К.О. Кифино Село, насељено мјесто Кифино Село 
- К.О. Оџак, насељена мјеста Залужје,Оџак, Раст 

- К.О. Будисавље; насељено мјесто Будисавље  
- К.О. Постољани, насељено мјесто  
-  

- Постољани 
- К.О. Сопиља, насељена мјеста Лакат,Придворци, 

Сопиља и Хрушта 
- К.О. Бијења, насељена мјеста Доња Бијења, Горња 

Бијења и Хунчани 
- К.О. Зови До, насељена мјеста Бежђеђе,Зови До и 

Студенци 

- К.О. Биоград I и  Биоград II, насељено мјесто Биоград 
- К.О. Удрежње, насељено мјесто Удрежње 
- К.О. Кљуна насељена мјеста: Кљуна, 

Ковачићи,Пресјека и Прковићи 

-  
4. Ванградска  зона 4. обухвата:  

 

- К.О. Морине 
- К.О. Колешко, насељена мјеста Гај, Плужине и Риља  
- К.О. Залом, насељена мјеста. Залом  
- К.О. Грабовица, насељена мјеста: Грабовица, Доњи и 

Горњи Дрежањ,Подграђе и Слато 
- К.О. Лукавац, насељена мјеста: Горњи и Доњи 

Лукавац, Југовићи, Кљен и Рогаче. 

- К.О. Крушевљани, насељена мјеста: Боровчићи, 
Драмишево, Заборани, Крушевљани,Лука,  
Ћесим и Сељани 

- К.О. Рабина, насељено мјесто Рабина, 

- К.О. Трусина, насељено мјесто Трусина 
- К.О. Шипачно, насељено мјесто Шипачно  
- К.О Жуља, насељена мјеста Жуберин и Јасена 

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

 

Грађевин. 
земљиште 

Пољопри. 
земљиште 

Шумско 
земљиште 

Индустри. 
земљиште 

Остало 
земљиште 

Стамбене  
јединице 

Цијена 
куће 

Пословни 
простор 

Индустр. 
објекат 

Остали 
објекат 

8,30 4,20 4,20 4,10 2,10 840 740 1550 325 500 
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Висина вриједности непокретности за стамбено пословну или градску  зону 2. је: 

 

Грађевин. 
земљиште 

Пољопри. 
земљиште 

Шумско 
земљиште 

Индустри. 
земљиште 

Остало 
земљиште 

Стамбене  
јединице 

Цијена 
куће 

Пословни 
простор 

Индустр. 
објекат 

Остали 
објекат 

5,20 2,40 2,40 2,50 1,30 750 680 1400 285 440 

 
Висина вриједности непокретности за стамбено пословну или градску   зону 3. је: 

 

Грађевин. 
земљиште 

Пољопри. 
земљиште 

Шумско 
земљиште 

Индустри. 
земљиште 

Остало 
земљиште 

Стамбене  
јединице 

Цијена 
куће 

Пословни 
простор 

Индустр. 
објекат 

Остали 
објекат 

3,30 1,65 1,65 1,65 0,80 710 640 1350 280 420 

 
 
Висина вриједности непокретности за ванградску зону 1. је: 

 

Грађевин. 
земљиште 

Пољопри. 
земљиште 

Шумско 
земљиште 

Индустри. 
земљиште 

Остало 
земљиште 

Стамбене  
јединице 

Цијена 
куће 

Пословни 
простор 

Индустр. 
објекат 

Остали 
објекат 

2,85 1,20 1,55 1,35 0,75 570 500 1090 225 330 

 
Висина вриједности непокретности за ванградску  зону 2. је: 

 

Грађевин. 
земљиште 

Пољопри. 
земљиште 

Шумско 
земљиште 

Индустри. 
земљиште 

Остало 
земљиште 

Стамбене  
јединице 

Цијена 
куће 

Пословни 
простор 

Индустр. 
објекат 

Остали 
објекат 

2,43 0,9 1,35 1,22 0,54 495 450 1035 198 300 

 
Висина вриједности непокретности за ванградску зону 3. је: 

 

Грађевин. 
земљиште 

Пољопри. 
земљиште 

Шумско 
земљиште 

Индустри. 
земљиште 

Остало 
земљиште 

Стамбене  
јединице 

Цијена 
куће 

Пословни 
простор 

Индустр. 
објекат 

Остали 
објекат 

2,20 0,65 0,85 1,10 0,30 430 380 900 175 260 

 
 
 
Висина вриједности непокретности за ванградску  зону 4. је: 

 

Грађевин. 
земљиште 

Пољопри. 
земљиште 

Шумско 
земљиште 

Индустри. 
земљиште 

Остало 
земљиште 

Стамбене  
јединице 

Цијена 
куће 

Пословни 
простор 

Индустр. 
објекат 

Остали 
објекат 

1,80 0,27 0,45 0,90 0,18 360 333 783 144 210 

 

II         

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Невесиње“.
 
БРОЈ: 01-013-247/17        ПРЕДСЈЕДНИК                                 
Датум, 28.12.2017.                  Момчило Вукотић  с.р.                                                                       
                                               
                                                               

 213. На основу члана 36.Статута општине Невесиње ("Службени гласник општине Невесиње" број 6/17) и члана 

3. Пословника Скупштине општине Невесиње ("Службени гласник општине Невесиње" бр.10/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 13.редовној  сједници   одржаној дана 28.12.2017. године,   д о н о с и 
 
 

ПРОГРАМ РАДА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I УВОД 
 

Програмом рада утврђује се садржај послова и задатака Скупштине општине, начин и рокови њиховог извршавања 
као  и носиоци тих активности. 
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Скупштина општине ће своје активности усмјерити у складу са  Програмом рада који обухвата најактуелнија питања 
друштвено економског развоја која су од интереса за грађане, предузећа, установе и друге облике организовања 
живота и рада у општини Невесиње. 
Скупштина ће разматрати поред питања наведених у овом Програму и  питања, која Програмом нису предвиђена, а 
која буду произилазила из закона и других прописа, као и питања која се у свакодневној активности општинских 
органа појаве као актуелна, а из надлежности су Скупштине  општине, те питања за која током године иницијативу 
покрену грађани и други легитимни субјекти , а у складу са законом, Статутом општине и Пословником о раду  
Скупштине општине. 
Програм рада Скупштине општине остаје отворен за све иницијативе, приједлоге, примједбе и сугестије од интереса 
за грађане, предузећа, установе и друге субјекте. 
Програм рада утврђује Колегијум Скупштине општине, и  упућује Скупштини општине на разматрање и усвајање 
Радна тијела Скупштине општине дужна су, прије разматрања на сједници Скупштине, размотрити свако питање 
садржана у овом Програму, а које спада у њихов дјелокруг рада  и своје приједлоге и мишљења доставити 
Скупштини општине. 
 
II  САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 
 
ФЕБРУАР 
 

1. Програм рада и пословања јавних установа чији је оснивач  општине Невесиње за 2018.годину  
(Дома  здравља Невесиње, ЈУ Центар за  информисање и културу Невесиње,  Центар за социјални рад 
Невесиње, ЈУ Народне библиотеке Невесиње, ЈУ Дјечијег вртића“ Света Евгенија  царица 
Милица,Туристичка организација Невесиње) 

 Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекори јавних установа  
 Предлагач: Начелник општине  
 

2. Програм рада Штаба цивилне заштите општине Невесиње за 2018.годину 
  Обрађивач: Виши стручни сарадник за цивилну заштиту 
  Предлагач: Начелник општине 
 

3. Извјештај о раду инспекцијских служби и комуналне полиције за 2017.годину 
Обрађивач: Шеф одсјека за инспекцијске и послове комуналне полиције ,тржишни инспектор, инспектор за 
храну/здравствени инспектор, ветеринарски инспектор, пољопривредни/водни инспектор, урбанистичко-
грађевински инспектор, комунални полицајац. 

       Предлагач: Начелник општине 
 

4. Информација о стању  безбједности на подручју општине Невесиње за   2017.годину 
 Обрађивач: Полицијска станица  Невесиње 
 Предлагач: Начелник општине 

 
5. Анализа стања локалних путева и улица  и других јавних објеката од значаја за општину и Програм санације  

и одржавања за 2018 годину. 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
МАРТ 
 

6. Информација о  стања  у области  пољопривреде на подручју општине   Невесиње  за  2017. годину и    
Програм развоја пољопривреде за 2018. годину. 

        Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
        Предлагач: Начелник општине 
   

7. Инфомација о реализацији Стратегије развоја општине Невесиње 2014-2023. год  за  2017.год.  
Обрађивач: Тим за праћење реализације Стратегије развоја општине Невесиње  
Предлагач: Начелник општине 
 

8. Анализа стања у области комуналне дјелатности (снабдјевеност водом, изградња и одржавање водоводне и 
канализационе мреже) 

 Обрађивач: ЈП "Водовод "а.д. Невесиње 

        Предлагач: Начелник општине  
        

9. Анализа стања у области комуналних дјелатности (одржавање јавне чистоће, јавних површина, зеленила и 
плана кориштења јавних површина) 

        Обрађивач: ЈП " Комус"а.д. Невесиње 
        Предлагач: Начелник општине 
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 АПРИЛ 
 

10. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 2017. годину (завршни рачун) 
Обрађивач:Одјељење за финасије 
Предлагач: Начелник општине 
 

11. Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе општине Невесиње  за  2017. годину. 
 Обрађивач: Стручна служба начелника 
 Предлагач: Начелник општине 
 

12. Приједлог  Програма рада начелника општине  и Општинске управе општине  Невесиње за 2018. годину 
 Обрађивач: Стручна служба начелника  и начелници Одјељења 
 Предлагач: Начелник општине 
   

13. Информација о стању  у области јавног превоза у општини Невесиње 
    Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
  

14. Извјештај о раду спотских клубова, удружења и других корисника која се финансирају из буџета општине 
Невесиње са финасијским приказом   утрошка средстава одобрених из буџета општине за 2017. годину : ФК 
"Вележ",КИК бокс клуб"Вележ," Клуб борилачких спортова,  Одбојкашки клуб, Рукометни клуб, Женски 
рукометни клуб, Атлетски клуб, Клуб малог фудбала, Омладински кошаркашки клуб "Вележ," Шаховски клуб, 
Сокoлско друштво, Омладинска иницијатива, Стрељачки клуб "Св.Димитрије РВИ ",Коњички клуб“Галоп“ 
Удружење "Осмијех више", Удружење родитеља дјеце са посебним потребама "Моја нада,"  
Удружење грађана мултипле скероза, Борачка организација, Организација породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих лица, Удружење ратних војних ветерана, Удружење пензионера, ЕКО "Вележ, 
Удружење пољопривредника,Ловачко удружење, Удружење „Заломка“; Удружење пчелара, Удружење жена 
"Херцеговка“ ", Удружење"ОКО", 
Удружење "Слога", Удружење „Нова идеја“Омладинска организација „Бона фиде“,Удружење грађана 
„Заломка“, Удружење грађана са проблемима стерилитета“Бебе“Омладинска организација 
„Урбан“Међуопштнско удружење цивилних инвалида,жртава тата,слијепих и слабовидих Источне 
Херцеговине Билећа. СКПД "Просвјета", Гусларско друштво, Инфо центар, КУД "Невесиње", ЕТНО група“ 
Свети Димитрије“ Плесна група Летс Денс“, Удружење рибара „Заломка“ Удружење  "Херцеговаца, 
Удружење „Зимомор“, Невесињи,“. 
Обрађивач:Предсједници удружења и спортских клубова   
Предлагач: Начелник општине 
 

15. Извјештај о раду Савјета Мјесних заједница/ Анализа рада и стања Мјесних заједница општине Невесиње 
Обрађивач Предсједници Сајета Мјесних заједница и Одјељење за општу управу 

 Предлагач: Начелник општине  
 
МАЈ 
 

16. Извјештај о стању у области информисања за 2017. годину  
 Обрађивач: ЈУ Центар за информисање и културу и Одјељење за привреду и друштвене 
    дјелатности,  
 Предлагач: Начелник општине 

17. Извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице за 2017.годину са приједлогом мјера заштите од 
пожара 

 Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица 
 Предлагач: Начелник општине 

18. Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине Невесиње 
Обрађивач:, ШГ „Ботин - Вележ“ Невесиње, Одјељење за привреду и друштвене дјелатност 

 Предлагач: Начелник општине 
19. Информација о заштити животне средине 

 Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
  
ЈУНИ – ЈУЛИ 
 

20. Информација o стању привредног сектора за 2017. годину  
 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 
 

21. Извјештај о раду Центра за социјални рад Невесиње за 2017. годину 
 Обрађивач: Центар за социјални рад 
 Предлагач: Начелник општине 
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22. Извјештај о раду Црвеног крста Невесиње за 2017. годину 
 Обрађивач: Црвени крст 
 Предлагач: Начелник општине 
  

23. Извјештај о остваривању плана и програма рада Бироа за запошљавање Невесиње за 2017. годину 
Обрађивач: Биро за запошљавање 

 Предлагач: Начелник општине 
  

24. Анализа стања у области здраствених установа (Дом здравља Невесиње и Општа болница Невесиње) са 
Извјештајем о раду за 2017. годину 

 Обрађивач: Дом здравља Невесиње и Општа болница Невесиње 
 Предлагач: Начелник општине 
  

 
25. Информација о стању  безбједности на подручју општине Невесиње за протекли период    2018.године 

 Обрађивач: Полицијска станица  Невесиње 
 Предлагач: Начелник општине 

 
26. Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за шест мјесеци   2018. године 

 Обрађивач: Стучна служба СО-е 
 Предлагач: Предсједник Скупштине општине  
 
  АВГУСТ 
 

27. Информација о регистрацији заједница етажних власника и  инвестиционом  и  текућем одржавању 
стамбених зграда и станова 

       Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  стамбено-комуналне послове 
      Предлагач: Начелник општине 

 

28. Извјештај о реализацији буџета општине Невесиње за шест мјесеци 2018.године. 
Обрађивач: Одјељење за финансије 

 Предлагач: Начелник општине   
     

29. Информација о стању електро мреже и проблемима  снабдијевања електричном енергијом 
 Обраађивач/ Предлагач: РЈ Електро-дистрибуција Невесињ 
 

30. Извјештај о стању цивилне заштите на подручју општине Невесиње 
 Обрађивач: Виши стручни сарадник за цивилну заштиту 
 Предлагач: Начелник општине 
  

31. Извјештај о раду инспекцијских служби и комуналне полиције за протекли период  2018.годину 
Обрађивач:  Шеф одсјека за инспекцијске и послове комуналне полиције,тржишни инспектор,инспектор за 
храну, ветеринарски инспектор, пољопривредни инспектор, урбанистичко-грађевински инспектор, комунални 
полицајац. 

 Предлагач: Начелник општине  
  
СЕПТЕМБАР 
 

32. Извјештај о раду Народне библиотеке Невесиње  
 Обрађивач: Народна библиотека Невесиње 
 Предлагач : Начелник општине 
  

33. Информација о стању  у области средњег образовања општине Невесиње 
 Обрађивач: СШЦ "Алекса Шантић" и Одjељење за привреду и друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 

34. Информација о стању у области основног образовања општине Невесиње 
 Обрађивач: ОШ  и Одjељење за привреду и друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 
  

35. Информација о раду Музичке школе Невесиње 
 Обрађивач: Музичка школа и Одjељење за привреду и друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 

36. Извјештај о раду Дјечијег вртића“ Света Евгенија царица Милица“  Невесиње 
 Обрађивач: Дјечији вртић  Невесиње 
 Предлагач : Начелник општине 
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37. Извјештај о раду Туристичке организације Невесиње 

Обрађивач: Туристичка организација  Невесиње 
Предлагач : Начелник општине 

38. Извјештај Организационог одбора „Невесињске олимијаде 2018 „ 
Обрађивач: Организациони одбор 
Предлагач: Предсједник Организационог одбора 

 
ОКТОБАР  
 

39. Анализа остварења Програма изградње и одржавања локалних путева и улица  и других јавних објеката од 
значаја за општину  

 Обрађивач: Одељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 

40. Извјештај о реализацији буџета општине Невесиње за девет  мјесеци 2017. год. 
Обрађивач: Одјељење за финансије 

 Предлагач:Начелник општине 
  
 
НОВЕМБАР  
 

41. Одлука о усвајању Нацрта буџета општине Невесиње за 2019. годину 
Обрађивач: Одељење за финансије 
Предлагач: Начелник општинe 

42. Извјештај о раду Савјета Мјесних заједница/ Анализа рада и стања Мјесних заједница општине Невесиње 
 Обрађивач:Предсједници  Савјета МЗ и Одјељење за општу управу 
 Предлагач: Начелник општине 

43. Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка намјенских средстава од накнада по основу продаје 
шумских дрвних сортимената за 2019. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника општине 

    Предлагач: Начелник општине 
44. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средствава привредних друштава и других правних лица 

која имају сједиште на подручју општине Невесиње за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 
2019. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника општине 
Предлагач: Начелник општине 

45. Приједлог Одлуке о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. године 
Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 
Предлагач:Начелник општине 

46. Приједлог Одлуке о усвајању Програма о начину утрошка прихода прикупљених на основу посебних водних 
накнада за 2019. годину 
Обрађивач:Стручна служба начелника општине 
Предлагач: Начелник општине 

 
ДЕЦЕМБАР 
 

47. Приједлог Одлуке о буџету општине Невесиње за 2019. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општинe 

48. Приједлог Одлуке о извршењу  буџета општине Невесиње за  2019. годину 
 Обрађивач: Одељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општин 

49. Програм рада Скупштине општине за 2019 . годину 
 Обрађивач: Стучна служба СО-е 
 Предлагач: Колгијум Скупштине 

50. Приједлог Одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности за 2019. годину 
 Обрађивач: Одељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 

51. Избор и именовања 
 Обрађивач: Комисија за избор и именовање и Комисија за избор 
 Предлагач: Надлежне Комисије  
 Рок. По потреби 

52. Извјештај о раду инспекцијских служби и комуналне полиције 
 Обрађивач: Начелници Одељења, начелник комуналне полиције и инспектори 
 Предлагач: Начелник општине 
 Рок: По потреби 

53. Доношење Одлука и других аката  из надлежности Скупштине  општине 
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 Обрађивач: По потреби 
 Предлагач: по потреби 
 Рок: По потреби 

54. Одлуке  о условима и начину продаје грађевинског земљишта ради грађења  
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 Рок: По потреби 

55. Извјештај Савјетодавног одбора Центра за  услуге грађанима у општини Невесиње 
 Обрађивач : Менаџер Цетра за пружање услуга 
 Предлагач: Начелник општине 
 Рок: По потреби 
       56. Приједлог Одлуке о обуци одборника Скупштине општине 

  Обрађивач: Стучна служба СО-е 
  Предлагач: Предсједник  СО 
  Рок: По потреби 
 

III       ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 

Скупштина општине Невесиње  може уколико се се зато укаже потреба одржати тематске сједнице по појединим 
питањима, а у складу са Законом, Статутом општине и Пословником Скупштине општине 
 
IV      МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ  ПРОГРАМА  

 
Скупштина општине ће шестомјесечно разматрати реализацију Програм рада  и у случају потребе предузимати 
потребне мјере за његово извршење. 
У циљу реализације овог Програма, обрађивачи и предлагачи материјала дужни су у складу са утврђеним роковима 
за разматрање  појединих питања, припремити одговарајуће материјале и у потребном броју примјерака ради 
благовремене доставе  материјала одборницима доставити стручној служби Скупштине општине  10 дана прије дана  
одржавања сједнице.  
Уколико, из објективних разлога, одређене материјале није могуће припремити у роковима утврђеним планом , о 
томе је потребно благовремено обавијестити предсједника Скупштине општине. Када се ради о питањима 
нормативног карактера, односно о изради нацрта и приједлога одлука и слично, обрађивач је обавезан урадити 
писмено образложење које обавезно садржи: правни основ за доношење одлуке, разлоге за доношење нове, 
односно измјене и допуне постојеће одлуке, те образложење предложених рјешења. Такође је, у оквиру 
образложења одлуке, потребно навести да ли њено извршење захтијева ангажовање посебних финансијских 
средстава, те да ли су та средства обезбјеђена у буџету општине. Када су у питању  извјештаји, информације, 
анализе и слични материјали, пожељно је поред изношења одређене проблематике навести и мјере и активности, 
које се предузимају односно које се планирају предузети на превазилажењу одређеног  стања, те у том смислу 
предложити Скупштини општине доношење одговарајућих закључака и њихову садржину. 
Овај Програм ће се након усвајања доставити свим носиоцима активности и задатака, као и свим другим 
заинтересованим за његово спровођење и реализацију. 
Језички изрази употријебљени у овом Програму  за означавање мушког или женског рода подразумијевају оба пола.  
 
Број: 01-013-245/17                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                               
Датум: 28.12.2017. године                    Момчило Вукотић  с.р. 

               

214.    На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона 

о стварним правима  (Службени гласник Републике 
Српске  број: 124/08, 58/09 и 95/11,60/15 ),члана 4. 
Правилника о поступку јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта у државној својини 
(“Службени гласник Републике Српске“  бр.20/12), 
члана 36. Статута општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње“ 6/17) Скупштина 
општине Невесиње на 13. редовној сједници 
одржаној дана 28.12.2017. године донијела   је: 
 

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

грађевинског земљишта  
у државној својини за изградњу стамбеног објекта 

 

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

                                                 

- Парцела к.ч. број 1456/207 (нови премјер) 
уписана у Пл.997 КО Невесиње или к.ч. 1326/97 
(стари премјер) уписана у з.к. 17/83 к.о. 
Невесиње;  површине 530 м2,право својине 
општина Невесиње са дијелом   1/1. 
 

II 
 

Грађевинско земљиште из члана 1. став (1) 
обухваћено је Регулационим планом „Лапчевине“ 
којим је  предвиђена изградња стамбеног објекта на 
предметној парцели. 
 

III 
 

Почетна продајна цијена из члана 1. став (1) ове 
Одлуке износи  6,00 КМ/м2 што одговара 

процијењеној тржишној цијени за предметно 
грађевинско земљиште. 
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IV 
 

За учешће у поступку лицитације сваки учесник је 
дужан уплатити 1.000,00 KM на жиро рачун општине 
Невесиње  број 5517902221141476 
 

V 
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. 

VI 
 

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

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

VIII 
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Невесиње“. 
 
Број: 01-013-253/17                    ПРЕДСЈЕДНИК:                                                                                      
Дана: 28.12.2017.године         Момчило Вукотић  р.с. 
 

215. На основу члана 114. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16), члана 53а. – 53г. Изборног закона 
Републике Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'' бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), 
Упутства о организовању и спровођењуизбора за 
чланове савјета мјесне заједнице (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 122/12 и 31/13) и члана 36. 
Статута општине Невесиње (''Службени гласник 
општине Невесиње'', број 6/17), Скупштина општине 
Невесиње на 13. редовној сједници одржаној дана 
28.12 2017. године донијела је  

 
ОДЛУКУ 

О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 
ПОДРУЧЈУОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређује се начин образовања и 
оснивања мјесних заједница, поступак избора органа 
мјесне заједнице, начин рада Савјета мјесних 
заједница и Зборова грађана, начин финансирања, 
као и друга питања од значаја за рад мјесних 
заједница на подручју општине Невесиње (у даљем 
тексту: Одлука). 

 

Члан 2. 
 

(1) Мјесна заједница, као облик непосредног 
учешћа грађана у локалној самоуправи, оснива се за 
подручје на којем постоји интерес становника, које 
представља територијалну и функционалну цјелину, 

на којем постоји међусобна повезаност грађана и 
могућност остваривања заједничких интереса и 
потреба. 

(2) У мјесној заједници грађани могу 
задовољавати одређене заједничке потребе и 
интересе у областима: уређења насеља, становања, 
комуналних дјелатности, здравствене и социјалне 
заштите, заштите животне средине, образовања, 
васпитања, физичке културе и у другим областима 
које грађани у мјесној заједници сматрају битним за 
мјесну заједницу. 

 

Члан 3. 
 

У мјесној заједници своје потребе и интересе 
грађани задовољавају и остварују: 

а) покретањем иницијатива и учешћем у 
јавној расправи приликом припреме и доношења 
просторних и урбанистичких планова Општине/Града 
за подручје мјесне заједнице, 

б) покретањем иницијатива, давањем 
мишљења и учешћем у изградњи комуналних објеката 
и објеката у општој употреби, на подручју мјесне 
заједнице, 

в) покретањем иницијатива и учешћем у 
јавним расправама о активностима које су у вези са 
развојем привреде и друштвених дјелатности, 

г) прикупљањем и достављањем органима 
Општине/Града, јавним предузећима и установама 
представке и притужбе на њихов рад, као и 
иницијативе и приједлоге грађана за рјешавање 
питања од њиховог заједничког интереса, 

д) учешћем у обезбјеђивању просторних, 
финансијских и организационих услова за спорт и 
рекреацију, 

ђ) организовањем разних облика 
хуманитарне помоћи на свом подручју, 

е) заштитом од елементарних непогода и 
иницирањем, организовањем, отклањањем или 
ублажавањем посљедица од елементарних непогода,  

ж) сарадњом са удружењима грађана о 
питањима која су од интереса за грађане мјесне 
заједнице и 

з) обављањем послова које им повјере 
органи Општине. 

 

Члан 4. 
 

Мјесна заједница нема статус правног лица. 
 

Члан 5. 
 

(1) Ради овјере аката мјесне заједнице, 
мјесна заједница има печат округлог облика са 
текстом: на ободу печата је исписан текст ћириличним 
и латиничним писмом: ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ, 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, а у средини печата је исписан 
назив одговарајуће мјесне заједнице. 

(2) Општинска управа обезбјеђује израду и 
успоставља евиденције о печатима и лицима 
одговорним за употребу печата мјесне заједнице. 
 
II ОСНИВАЊЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
Члан 6. 

(1)  Мјесна заједница формира  се за дио насељеног 
мјеста, односно за подручје једног или више 
међусобно повезаних насељених мјеста. 
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(2) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице могу 
поднијети  најмање 10% грађана који имају 
пребивалиште на подручју насељеног мјеста, дијела 
насељеног мјеста, односно насељених мјеста за која 
се предлаже оснивање нове мјесне заједнице или 
најмање 1/3 одборника скупштине општине или 
начелник општине.  
(3) Дио насељеног мјеста не може бити у саставу 
мјесне заједнице која се оснива за друго насељено 
мјесто, односно дио насељеног мјеста. 
 

Члан 7. 
 

Ради непосредног учешћа грађана у локалној 
самоуправи, у циљу задовољавања заједничких 
потреба грађана, на подручју Општине Невесиње 
оснивају се сљедеће мјесне заједнице: 

 
1. Мјесна заједница Биоград са сједиштем у Основној 

школи у Биограду обухвата дио насељеног мјеста 

Биоград са засеоцима Зелена Главица, Грабовик, 

Пребиша, Буклић, Грубачића До, Љешћице, Милошев 

До, Вртине, Пошћење, Понор, Сњежница, Ластавица, 

Косовача, Тањево, Струјевина, Осредина, 

Чераковина. 

 

2. Мјесна заједница Источни Биоград са сједиштем у 

Основниј школи у Џиновој Махали која обухвата 

засеоке: Солаковићи, Џинова Махала и Баћевина. 

 

3. Мјесна заједница Бијења са сједиштем у 

Омладинском дому у Доњој Бијењи обухвата 

насељено мјесто Доња Бијења са засеоком Хумчани; 

насељено мјесто Горња Бијења и насељено мјесто 

Постољани. 

 

4. Мјесна заједница Грабовица са сједиштем 

Ранојевићима обухвата насељено мјесто Будисавље 

са засеоцима Криводол на Тртинама, Бољак и 

Жуновину; насељено мјесто Грабовица са засеоцима 

Ранојевићи, Бјеладиновићи, Крекавице, Рупни До и 

Крушка; насељено мјесто Подграђе са засеоцима 

Братићи, Крчевине и Пољица и насељено мјесто 

Шипачно. 

 

5. Мјесна заједница Дрежањ са сједиштем у Основној 

школи Доњи Дрежањ обухвата насељено мјесто Доњи 

Дрежањ са засеоцима Криваче, Чантровина, 

Кнежевићи,Милаковићи и Мазетићи; насељено мјесто 

Горњи Дрежањ са засеоком Долине и насељено 

мјесто Слато са засеоцима Савићи, Осојано, Валови, 

Церница, Красина и Зајасен. 

 

6. Мјесна заједница Зови До са сједиштем у мјесној 

канцеларији Зови До обухвата насељено мјесто 

Бежђеђе са засеоцима Братићи, Росовићи и Доње 

Бежђеђе; насељено мјесто Студенци; насељено 

мјесто Трусина са засеоцима Криводол, Кошута, 

Мокри До, Рупари, Џинов До и Пољана; дио 

насељеног мјеста Биоград са засеоцима Ракова Нога 

и Џинова Махала и насељено мјесто Зови До са 

засеоцима Пирагићи, Табаја, Муцаловићи, Кључани, 

Божановићи, Подкула, Зечевићи и Раникуће. 

 
 

7. Мјесна заједница Кифино Село са сједиштем у 

мјесној канцеларији у Кифином Селу обухвата 

насељено мјесто Кифино Село, Крекови са засеоком 

Мијатовци и насељено мјесто Братач са засеоцима 

Дједов До, Горњи и Доњи Братач. 

 

8. Мјесна заједница Лука са сједиштем у мјесној 

канцеларији Лука обухвата насељено мјесто Лука са 

засеоцима Бобановићи и Баре; насељено мјесто 

Заборани; дио насеља Ћесим; насељено мјесто 

Драмишево; дио насељеног мјеста Сељани са 

засеоцима Сељани и Живањ; насељено мјесто 

Крушевљани; насељено мјесто Боровчићи и 

насељено мјесто Прковићи. 

 

9. Мјесна заједница Лукавац са сједиштем у сеоском 

дому обухвата насељено мјесто Кљен са засеоком 

Удбина, насељено мјесто Рогаче са засеоцима 

Стрмница и Просина; насељено мјесто Југовићи са 

засеком Будалића Љут; насељено мјесто Горњи 

Лукавац са засеоком Радовановића Торине и 

насељено мјесто Доњи Лукавац са засеоцима 

Стевановића Торине Брезова Дола. 

 

10. Мјесна заједница Невесиње I са сједиштем у згради 

општине Невесиње обухвата улице: Немањића, 

Милоша Обилића, Саве Брења, Устаничка, Воја 

Гушића, X Херцеговачке бригаде, Милице Човило, 

Цара Душана, Драга Папића, Драга Радовића, 

Невесињских устаника, Светозара Ћоровића, Вука 

Торовића, Омладинска, Ђуре Јакшића, Пут Срба са 

Неретве, Трг Алексе Шантића, Богдана Жерајића, 

Браће Вуковића, Обрена Ивковића, Риста 

Пророковића, Сквер Невесињска пушка, Трг Благоја 

Паровића. 

 

11. Мјесна заједница Невесиње II са сједиштем у згради 

општине Невесиње обухвата: Килавце, Брежине, 

Шајбе, Шеховина, Топла Улица, Букорићи и Бишина. 

 

12. Мјесна заједница Невесиње III са сједиштем у 

згради општине Невесиње обухвата: насељено мјесто 

Лапчевине, Селишта, Бојишта и Читлук. 

 

13. Мјесна заједница Невесиње IV са сједиштем у 

згради општине Невесиње обухвата: Гвозд, Улицу 

Војводе Рада Радовића, насељена мјеста Батковиће и 

Миљевац и насеље Шуриће и Живаљ. 

 

14.  Мјесна заједница Оџак са сједиштем у мјесној 

канцеларији у Оџак обухвата насељено мјесто Оџак 

са засеоцима Бабља Глава и Радићи; насељено 
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мјесто Жиљево са засеоцима Шумићи, Главица, 

Језеро, Тртине, Доње Село; насељено мјесто Храст 

са засеоцима Штитковац, Челебовина и Љесковик и 

насељено мјесто Ковачићи и насељено мјесто 

Пресјека. 

15. Мјесна заједница Придворци са сједиштем у мјесној 

канцеларији Придворци обухвата насељено мјесто 

Придворци са засеоком Некудина; насељено мјесто 

Сопиља са засеоцима Станковићи, Васиљи, Циглана, 

Чуљци и Дроце; насељено мјесто Хрушта; насељено 

мјесто Лакат; насељено мјесто Кљуна; насељено 

мјесто Ковачићи и насељено мјесто Пресјека. 

 

16. Мјесна заједница Риља са сједиштем у Основној 

школи Риља обухвата насељено мјесто Риља са 

засеоцима Доња и Горња Риља, Балабини, Рибаљ 

Тег, Мјешан Лијеска, Чекрња, Цргово и Вртич; 

насељено мјесто Гај са засеоцима Вјетрача, Горње 

Село и Кадина Главица; насељено мјесто Плужине са 

засеоцима границе ријека Доње Плужине, Горње 

Плужине, Пирин До и Слабојев До; насељено мјесто 

Залом са засеоцима Вртине, Црнче, Градев До, Лука, 

Кула, Ограде, Куртов До, Кнежак, Мисаоник и Сопот. 

 

17. Мјесна заједница Удрежње са сједиштем у Основној 

школи Удрежње обухвата насељено мјесто Удрежње 

са засеоцима Заклопци, Махала, Сабљача, Губераш, 

Дуги До, Округлача, Комаревци, Кула, Зубача и 

Замрштен; насељено мјесто Јасена и насељено 

мјесто Жуберин са засеоком  Клопотуша. 

Члан 8. 
 

(1) Иницијатива за оснивање мјесне 
заједнице, за промјену њеног подручја или назива, 
обавезно садржи: 

а) податке о подручју за које се предлаже 
оснивање мјесне заједнице, промјена њеног подручја 
или назива, границе мјесне заједнице, број 
становника и друго, 

б) начин на који се предлаже оснивање 
мјесне заједнице, промјена њеног подручја или назива 
и 

в) разлоге због којих се предлаже оснивање 
мјесне заједнице, промјена њеног подручја или 
назива. 

(2) Иницијатива из става 1. овог члана мора 
бити образложена, те мора да садржи и друге податке 
који ће омогућити да се о покренутој иницијативи у 
утврђеном поступку донесе одлука.    

                                                                                                                                                                                           
Члан 9. 

 
(1) Скупштина Општине доноси одлуку о 
прихватању иницијативе и проводи потребне радње 
за тражену промјену (расписује изборе, доноси одлуку 
о усвојеним промјенама,..) 
(2)  У поступку одлучивања у складу са ставом 1. овог 
члана прибавља се мишљење Начелника Општине. 
(3) Ако Скупштина Општине утврди да не постоје 
услови за оснивање мјесне заједнице, промјену њеног 

подручја или назива, о томе ће обавијестити 
подносиоца иницијативе. 

 
Члан 10. 

 
Општинска управа општине Невесиње води 

регистар мјесних заједница основаних на својој 
територији. 

 
Члан 11. 

 
1) Административно-техничке послове за 

потребе органа мјесне заједнице обавља Одјељење 
за општу управу општине невесиње. 

(2) Координатор за мјесне заједнице у 
Општинској управи општине Невесиње врши 
координацију рада између Савјета мјесних заједница 
и органа Општине, која се састоји од праћења стања у 
мјесним заједницама, пружања стручне и друге 
помоћи у раду, прикупљања информација из мјесних 
заједница у циљу израде извјештаја и анализа за 
потребе органа Општине.  

 
III САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 12. 

 
(1) Орган мјесне заједнице је Савјет мјесне 

заједнице (у даљем тексту: Савјет). 
(2) Број чланова Савјета МЗ утврђује се 

према броју грађана уписаних у бирачки списак, који 
имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице и 
то: 

а) мјесна заједница која има до 1.000 
регистрованих бирача – 5 чланова, 

б) мјесна заједница која има од 1.000 до 5.000 
регистрованих бирача – 7 чланова. 
 

Члан 13. 
 

(1) Савјет има предсједника и утврђен број 
чланова у складу са чланом 12. ове Одлуке. 

(2) Предсједника Савјета бирају чланови 
Савјета натполовичном већином гласова од укупног 
броја чланова Савјета. 

(3) Мандат чланова Савјета траје четири 
године. 

(4) Предсједник и чланови Савјета могу за 
свој рад примати накнаду, у зависности од 
планираних средстава у буџету. 

 
Члан 14. 

 
У оквиру својих права и дужности Савјет 

мјесне заједнице: 
- бира из својих редова предсједника Савјета мјесне 

заједнице, 
- предлаже предузимање мјера код надлежних 

институција у циљу пружања помоћи лицима у стању 
социјалне потребе, 

- иницира предузимање мјера за очување и заштиту 
културних добара, 

- иницира предузимање мјера за заштиту и 
унапријеђење животне средине и заштиту здравља, 

- предлаже предузимање мјера заштите добара од 
општег интереса, 
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- указује на потребу предузимања мјера за очување 

јавног реда и мира, 
- иницира мјере за превенцију, ублажавање и 

отклањање последица од елементарних непогода, 
- образује комисије, одборе и друга радна тијела ради 

задовољавања заједничких потреба грађана, 
- стара се о извршењу својих одлука и одлука које 

грађани донесу личним изјашњењем на Збору грађана 
- подноси годишњи извјештај о раду збору грађана, 
- даје приједлоге за утврђивање листе приоритета 

изградње објеката комуналне инфраструктуре на 
подручју мјесне заједнице, 

- разматра иницијативе грађана за сазивање збора 
грађана и сазива збор грађана 

- прикупља и доставља органима Општинске управе и 
јавним предузећима и установама примједбе и 
притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 
приједлоге грађана за рјешавање питања од њиховог 
заједничког интереса, 

- даје приједлог за утврђивање листе приоритета за 
самозапослење, помоћ у кући на подручју мјесне 
заједнице, 

- сарађује са одговарајућим радним тијелом Скупштине 
Општине, надлежним за послове мјесних заједница, 

- сарађује са другим субјектима на подручју Општине 
по питањима која су од интереса за грађане мјесне 
заједнице.  

- обавља и друге послове за које их овласти Скупштина 
Општине и начелник Општине. 
 

Члан 15. 
 
Члан Савјета МЗ има право и дужност: 
 

- да присуствује сједницама Савјета, 
- да предлаже разматрање појединих питања из 

дјелокруга рада Савјета, 
- да расправља и изјашњава се о свим 

питањима која су на дневном реду Савјета, 
- обавља послове које му у оквиру свог 

дјелокруга рада повјери Савјет мјесне 
заједнице 

 

Члан 16. 
 

Предсједник Савјета руководи радом Савјета 
и збором грађана, сазива и предсједава раду збора 
грађана и Савјета, потписује одлуке које доноси 
Савјет мјесне заједнице и Збор грађана и обавља 
друге послове за које га овласти Савјет, а који нису у 
супротности са законом, Статутом Општине и овом 
Одлуком. 

Члан 17. 
 

(1) Савјет мјесне заједнице засједа по потреби и одлучује 
на сједницама. 

(2) Предсједник Савјета мјесне заједнице дужан је да 
сазове Савјет најмање свако три мјесеца. 

(3) Савјет може пуноважно одлучивати ако је на сједници 
присутна већина од укупног броја чланова Савјета 

(4) Савјет доноси одлуке већином гласова присутних 
чланова. 

Члан 18. 
 

(1)    Обавјештење о сазивању сједнице Савјета са 
дневним редом, временом и мјестом одржавања 

доставља се члановима Савјета најкасније три дана 
прије одржавања сједнице. 
(2)   На сједницама Савјета води се записник који 
треба да садржи: дан и вријеме одржаног састанка, 
присутне чланове Савјета и друга присутна лица, 
дневни ред сједнице Савјета и донесене одлуке. 
(3)     Записник са сједнице Савјета потписује 
предсједник Савјета и записничар. 
 

Члан 19. 
 

(1) Надзор над радом Савјета врши организациона 
јединица Општинске управе која обавља послове 
опште управе  и Комисија за мјесне заједнице у 
сарадњи са Општинском управом. 

(2) У вршењу надзора из става (1) овог члана, надлежни 
органи имају овлашћења и обављају послове 
утврђене Пословником Скупштине Општине 
Невесиње, а нарочито да разматрају извјештаје и 
информације о раду Савјета, указују на проблеме и 
начине рјешавања  одређених питања која се 
појављују у раду Савјета, подносе извјештаје и 
предлажу Скупштини Општине предузимање 
одговарајућих мјера, у складу са законом, Статутом и 
овом Одлуком. 
 

Члан 20. 
За свој рад Савјет мјесне заједнице одговоран је 
Збору грађана. 

Члан 21. 
 

Мандат чланова Савјета престаје: 
 

а) смрћу, 
б) на лични захтјев, 
в) истеком мандата, 
г) одјавом пребивалишта са подручја мјесне 
заједнице, 
д) ако је правоснажном одлуком лишен пословне 
способности и 
ђ) разрјешењем дужности 

 
Члан 22. 

 
Предсједник односно члан савјета може бити 
разријешен дужности и прије истека мандата, ако 
дуже вријеме не учествује у раду Савјета, због дужег 
одсуствовања усљед дуге и тешке болести, 
неморалног и недоличног понашања, ако 
правоснажном пресудом буде осуђен на казну затвора 
за кривично дјело или због злоупотребе приликом 
обављања посла. 

Члан 23. 
 
Члан Савјета може бити разријешен дужности и прије 
истека мандата, на збору грађана, ако за његово 
разријешење гласа натполовична већина од укупног 
броја грађана који присуствују на збору. 
 

Члан 24. 
 

Иницијативу за разријешење члана Савјета може 
поднијети предсједник Савјета и било који члан 
савјета, а о иницијативи одлучује Савјет 
натполовичном вечином чланова Савјета. 
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Члан 25. 

 
(1) Приједлог за разрјешење предсједника и члана 
Савјета , односно опозив Савјета, може непосредно 
поднијети најмање 5% бирача уписаних у бирачки 
списак мјесне заједнице у писаном облику са 
образложеним разлозима за разрјешење. 
(2) Предсједник Савјета је дужан да приједлог стави 
на дневни ред збора грађана у року од 15 дана од 
дана пријема приједлога, а уколико то не учини 
Савјет, учиниће начелник Општине у даљем року од 
15 дана. 
(3)О приједлогу за разријешење предсједника или 
члана Савјета односно о опозиву савјета одлучује 
збор грађана коме присуствује најмање 5% бирача, 
натполовичном већином присутних грађана на збору. 
 

Члан 26. 
 

(1) Ако предсједнику или члану савјета престане мандат 
прије истека рока на који је изабран, члан савјета 
постаје следећи кандидат са предложене листе 
кандидата који је добио највећи броп гласова 
приликом избора чланова Савјета. 

(2) Новог предсједника Савјета бирају чланови савјета у 
складу са чланом 13. ове Одлуке. 
 
IV  ИЗБОРИ  ЗА САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 27. 
 

(1) Чланове Савјета бирају бирачи уписани у бирачки 
списак који на дан расписивања избора имају 
пребивалиште на подручју мјесне заједнице. 

(2) Чланови Савјета бирају се тајним гласањем. 
 

Члан 28. 
 

(1) Скупштина Општине расписује изборе за избор 
чланова Савјета мјесне заједнице. Орган за 
спровођење избора за савјет је Општинска изборна 
комисија и бирачки одбори 

(2) Избори за Савјете мјесне заједнице одржавају се 
најкасније у року од 90 дана од дана конституисања 
Скупштине Општине. 

(3) Под конституисањем Скупштине Општине се 
подразумијева избор предсједника Скупштине 
општине. 

Члан 29. 
 

Скупштина Општине расписује изборе за избор 
чланова Савјета мјесне заједнице и обезбијеђује 
финансијаска средства са провођење избора. 
 

Члан 30. 
 

(1) Скупштина Општине одлуку о расписивању избора за 
избор чланова Савјета мјесне заједнице доноси 
најкасније 30 дана прије датума одређеног за 
одржавање избора. 

(2) Скупштина својом одлуком о расписивању избора за 
чланове Савјета мјесне заједнице утврђује датум 
одржавања избора и вријеме трајања гласања за 
сваку мјесну заједницу. 

 
 
 

 

Члан 31. 
 

Скупштина обавјештава грађане о датуму одржавања 
избора и времену трајања избора за чланове Савјета 
мјесне заједнице на огласној табли Општинске управе 
и мјесне заједнице, интернет страници Општине и на 
други уобичајени начин. 
 

Члан 32. 
 

Органи за провођење избора за чланове Савјета су: 
 

 Општинска изборна комисија(у даљем тексту: 
Комисија) и  

 Бирачки одбори. 
 

Члан 33. 
 

Комисија обавља следеће послове: 
 

 Проводи и надгледа изборе за чланове 
Савјета, 

 Обезбијеђује да све листе кандидата за 
чланове Савјета буду састављене у складу са 
Упутством и буду достављене Комисији на 
одобрење, 

 Одређује бирачка мјеста на подручју мјесне 
заједницеза гласање за избор чланова 
Савјета, 

 Именује и обучава чланове бирачког одбора 
који ће спроводити изборе за Савјет, 

 Брине о безбиједности и достављању 
изборног материјала бирачким одборима, 

 Одговорна је за уређење бирачког мјеста и за 
друге техничке припреме за изборе, 

 Одговорна је за правилно бројање гласачких 
листића на бирачком мјесту, 

 Врши овјеру кандидатске листе за 
учествовање на изборима, 

 Утврђује редослијед кандидата на гласачком 
листићу и израђује гласачке листиће 

 Врши друге послове потребне за провођење 
избора. 

Члан 34. 
 

Избори за чланове Савјета проводе се у складу са 
одредбама Изборног закона Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 34/02, 
35/03, 24/04, 19/05 и 24/12), Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 97/16), Закона о равноправности полова у Босни 
и Херцеговини (''Службени гласник Босне и 
Херцеговине'', број 32/10 – Пречишћен текст), Статута 
општине Невесиње (''Службени гласник општине 
Невесиње'', број 6/17), Упутства Републичке изборне 
комисије (''Службени гласник Републике Српске'' број 
122/12 и 31/13) и ове одлуке. 

 
Члан 35. 

 
Бикрачки одбор за спровођење избора за Савјет чине 
предсједник и два члана који имају замјенике, а чији 
састав у правилу одражава равноправну полну 
заступљеност. 
 
 



29.12.2017. СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ     Број  16  страна    46 

 
Члан 36. 

 
(1) Чланови бирачког одбора дужни су обезбиједити 

тајност гласања и дати упуте бирачима о начину 
гласања за чланове Савјета. 

(2) Чланови бирачког одбора не смију утицати на одлуку 
бирача. 

(3) Чланови бирачког одбора имају право на накнаду за 
свој рад. 

Члан 37. 
 

(1) Бирачки одбор утврђује идентитет бирача, означава 
његово име и презиме на изводу из бирачког списка 
на који се бирач потписује и издаје му одговарајући 
гласачки листић. 

(2) Идентитет бирача утврђује се на основу једног од 
докумената издатих од стране компетентних органа 
власти у БиХ: личне карте, пасоша или возачке 
дозволе. 
 

Члан 38. 
 
Предложени кандидат мора да испуњава следеће 
услове: 
 

 Да на дан расписивања избора има 
пребивалиште на подручју мјесне заједнице за 
чији се Савјет кандидује, 

 Да је уписан у бирачки списак. 
 

Члан 39. 
 

(1) Предлагање кандидата за Савјет мјесне заједнице 
врши се у просторијама Општинске изборе комисије. 

(2) Један грађанин може својим потписом предложити 
или подржати само једног кандидата за члана Савјета 
Мјесне заједнице. 
 

Члан 40. 
 

Кандидате за члана Савјета МЗ предлаже  
 

1) најмање 30 грађана који имају пребивалиште на 
подручју мјесне заједнице. За коју се спроводе избори 
за Савјет, а мјесна заједница има до 1000 
регистрованих бирача, 

2) најмање 50 грађана који имају пребивалиште на 
подручју мјесне заједнице за коју се спроводе избори 
за Савјет, а мјесна заједница има од 1000 до 5000 
регистрованих бирача. 

3) Удружења грађана која дјелују на подручју јединице 
локалне самоуправе 

4) Политичке странке које на подручју општине 
Невесиње имају општински одбор.  

 
Члан 41. 

 
Уколико се предложи већи број кандидата од броја 
који се бира, на коначну листу кандидата уврстиће се 
кандидати који су први по редослиједу предлагања. 
 

Члан 42. 
 

(1) Гласачки листић припрема и овјерава Комисија. 
(2) Гласачки листић садржи: назив јединице локалне 

самоуправе и мјесне заједнице за коју се проводе 

избори за чланове Савјета, датум одржавања избора, 
име и презиме кандидата, упутство о начину 
правилног испуњавања гласачког листића и отисак 
печата Скупштине Општине. 

(3) Редослијед кандидата за чланове савјета на 
гласачком листићу утврђује се по азбучном реду 
презимена кандидата. 
 

Члан 43. 
 

Савјет мјесне заједнице је изабран ако је на збору 
грађана гласало најмање 5% регистрованих бирача 
Мјесне заједнице за коју се Савјет бира. 
 

Члан 44. 
 
Комисија утврђује изборне резултате за сваког 
кандидата на основу освојених гласова за сваку 
мјесну заједницу посебно и јавно објављује резултате 
избора за све мјесне заједнице појединачно. 

Члан 45. 
 

Комисија резултате објављује у ''Службеном гласнику 
општине Невесиње'', на огласној табли општинске 
управе, интернет страници општине Невесиње и на 
други уобичајен начин. 
 

Члан 46. 
 

Кандидати за чланове Савјета могу у писаној форми 
изјавити приговор Комисији због неправилности у 
спровођењу избора за чланове Савјета. 
 

Члан 47. 
 

(1) Приговор се подноси у року од 24 сата од учињене 
неправилности. 

(2) Комисија одлучује о приговору у року од 48 сати од 
подношења приговора и одлуку доставља подносиоцу 
приговора. Одлука Комисије је коначна. 
 

Члан 48. 
 

(1) Уколико на изборе за Савјет мјесне заједнице није 
изашао потребан број грађана, избори за Савјет у тој 
мјесној заједници поновиће се у року од 15 дана. 

(2) Поновни избори проводе се на основу кандидатских 
листа и извода из бирачког списка који су коришћени 
на избору. 

(3)  Одлуку о понављању избора доноси Комисија. 
 

Члан 49. 
 

За члана Савјета изабрани су кандидати који 
у мјесној заједници добију највећи број гласова. 

 
Члан 50. 

 
Комисија у року од седам дана од дана потрвђивања 
резултата избора издаје увјерења изабраним 
члановима Савјета и заказује конститутивну сједницу 
Савјета. 

Члан 51. 
 

Сваки од чланова Савјета има право предлагања 
предсједника Савјета. 
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Члан 52. 
 

(1) Предсједника Савјета МЗ бирају чланови Савјета МЗ 
натполовичном већином гласова укупног  броја 
чланова Савјета  на првој конститутивној сједници 
Савјета. 

(2) Мандат чланова Савјета траје 4 године. 
 

Члан 53. 
 

Савјет је конституисан избором предсједника Савјета 
. 
VI ОСТАЛИ ОБЛИЦИ И НАЧИНИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА 
У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ 

Члан 54. 
Грађани у мјесној заједници непосредно учешће у 
локалној самоуправи остварују непосредним 
изјашњавањем на референдуму, на зборовима 
грађана и посредно путем изабраних представника у 
Савјет мјесне заједнице. 
 
Референдум 

Члан 55. 
 
Грађани одлучују путем референдума на начин и по 
поступку који је прописан Законом и Статутом 
Општине. 
 
Збор грађана 

Члан 56. 
(1) На збору грађана, грађани могу расправљати и 

давати приједлоге о питањима из надлежности органа 
општине која су од непосредног и заједничког 
интереса  за грађане одређеног подручја Општине, 
односно подручја за које је збор сазван, иницирају и 
предлажу начине рјешавања одређених питања и 
доношење аката из дјелокруга Скупштине Општине  и 
одлучују о одређеним питањима у складу са Законом, 
Статутом и актима СО. 

(2) Збор грађана сазива се за насељено мјесто, мјесну 
заједницу или њихов дио. 
 

Члан 57. 
 

(1) Збор грађана може сазвати Начелник општине, 
предсједник Скупштине и предсједник Савјета мјесне 
заједнице. 

(2) Начелник и предсједник скупштине заказују збор 
грађана и утврђују дневни ред у сарадњи са 
предсједником  мјесне заједнице. 
 

Члан 58. 
 

(1) Предсједник Савјета мјесне заједнице дужан је да 
сазове збор грађана на писани захтјев најмање 5% 
бирача који имају пребивалиште на подручју за које се 
предлаже сазивање збора грађана.  

(2) Ако предсједник Савјета мјесне заједнице не сазове 
збор грађана у прописаном року, збор грађана сазива 
Начелник по поступку прописаном овом Одлуком . 
 

Члан 59. 
 

(1) Збор грађана мјесне заједнице одржава се према 
потреби. 

(2) Обавјештење о сазивању збора грађана обавезно 
садржи: 

1) Назив мјесне заједнице у којој се збор одржава, 
2) Вријеме и мјесто одржавања збора грађана, 
3) Дневни ред збора грађана 
4) Потпис лица које заказује збор грађана. 
5)  

Члан 60. 
 

(1) Обавјештење о сазивању збора грађана објављује се 
најмање 7 (седам) дана прије одржавања збора, 
истицањем на јавним мјестима на подручју МЗ, 
обавјештењима путем средстава јавног информисања 
и на web – страници Општине. 

(2) Изузетно због значаја разматрања појединих питања 
на збору грађана, рок из претходног става може бити 
и краћи. 

Члан 61. 
 

Збору грађана, на позив Савјета мјесне заједнице или 
самоиницијативно могу присуствовати и учествовати у 
раду одборници Скупштине општине и начелници 
Одјељења Општинске управе. 
 

Члан 62 

(1) Збором грађана предсједава предсједник Савјета. 
(2) Изузетно, због значаја разматрања појединих питања 

на збору грађана, усљед оправдане спријечености 
предсједника Савјета, збору грађана може 
предсједавати члан Савјета којег одреди Савјет 
мјесне заједнице. 

Члан 63. 

Предсједник Савјета отвара збор грађана, руководи 
његовим радом,утврђује постојање кворума за рад и 
стара се о реду на збору грађана. 
 

Члан 64. 

(1) Грађани који учествују у раду збора грађана могу 
говорити само када затраже и добију ријеч од стране 
предсједника Савјета. 

(2) Грађани могу говорити само о питањима која су на 
дневном реду збора грађана. 

Члан 65. 

За вријеме збора није дозвољено ометање, друго 
понашање које нарушава ред на збору као ни 
кориштење увредљивих израза којим се не поштује 
достојанство грађана. 

 
Члан 66. 

За повреду реда на збору грађана предсједник 
Савјета може грађанину изрећи опомену, одузети му 
ријеч и удаљити га са збора грађана. 

Члан 67. 

(1) Збор грађана мјесне заједнице  може пуноважно 
одлучивати ако је на збору присутно најмање 5% 
регистрованих бирача. 
Одлука се сматра донесеном ако се за исту изјасни 
већина од укупног броја присутних грађана, јавним 
гласањем дизањем руке. 
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Члан 68. 

(1) О раду збора грађана записник води један од чланова 
Савјета кога одреди предсједник Савјета и исти мора 
да садржи мјесто и вријеме одржавања збора, број 
присутних грађана, дневни ред и донесене одлуке.  

(2) Записник потписује предсједник Савјета и лице које га 
је водило. 

Члан 69. 

(1) Одлуке донесене на збору грађана достављају се 
органима Општине. 

(2) Надлежни Општински органи дужни су одлуке са 
збора грађана размотрити и о свом ставу, односно 
предузетим мјерама обавјестити збор грађана, 
посредством Савјета мјесне заједнице, најкасније у 
року од 60 дана од дана пријема одлуке. 
 

Члан 70. 

(1) Рад збора грађана и Савјета МЗ је јаван и доступан 
грађанима  и средствима јавног информисања. 

(2) Одлуке и закључци збора грађана и Савјета МЗ 
објављују се на одласној табли МЗ, односно на видни 
мјестима у МЗ. 
 

VII  ФИНАНСИРАЊЕ РАДА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Члан  71. 

(1) Средства за финансирање рада мјесних заједница 
одређују се и обезбијеђују Буџетом Општине. 

(2) Осим средстава из става (1) овог члана средства за 
финансирање мјесне заједнице могу бити: 

 Средства грађана која се обезбијеђују 
самодоприносом, 

 Донације и поклони, 

 Лично учешће грађана мјесне заједнице, 

 Други извори. 
Члан 72. 

(1) Објектима , основним и другим средствима која за 
свој рад користе МЗ управља и располаже Општина. 

(2) Савјет мјесне заједнице дужан је обезбиједити 
намјенско кориштење објеката и средстава из става 
(1) овог члана и са истим да поступа с пажњом доброг 
домаћина. 

(3) Објекти које за свој рад користе Савјет мјесних 
заједница могу се дати за обављање других 
активности грађана мјесних заједница, уз претходну 
сагласност Начелника Општине. 

(4) Савјети мјесних заједница могу да користе објекат 
''Друштвеног центра'' који је смјештен у згради 
Општине Невесиње, у сврху провођења активности из 
надлежности Савјета, уз претходни договор са 
менаџером Друштвеног центра 
 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 73. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању појединих мјесних заједница, 
њиховом називу и сједишту,  насељима и насељеним 
мјестима које обухватају (''Службени гласник Општине 
Невесиње'' број 8/09) 

 
 

Члан 74. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине 
Невесиње''.                                 
Број: 01-013-243/17 Предсједник      
Датум: 28.12.2017. године Момчило Вукотић с.р 

 
 

216. На основу члана 89.  Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 75/08, 
60/13, Рјешења Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске Број: 
12.06.2-332-1119/17 од  22.12.2017. године, којим је 
дата сагласност на Годишњи план утрошка намјенских 
средстава од накнада по основу продаје шумских 
дрвних сортимената за 2018 години и члана 36. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 6/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 13. редовној сједници одржаној 
дана 28.12 2017. године    д о н и ј е л а   ј е   
 

О Д Л У К У 
о усвајању Годишњег плана утрошка намјенских 

средстава од накнада по основу продаје шумских 
дрвних сортимената за 2018 години 

 

I 
 

Усваја се, Годишњи план утрошка намјенских 
средстава од накнада по основу продаје шумских 
дрвних сортимената у 2018 години. 
 

II 

Саставни дио ове одлуке је Годишњи план утрошка 
намјенских средстава од накнада по основу продаје 
шумских дрвних сортимената у 2018. години и 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске  број:12.06.2-332-
1119/17 од  22.12.2017.године. 
 

III 

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

Број: 01/013-244/17  ПРЕДСЈЕДНИК                                
Датум: 28.12.2017.год.              Момчило Вукотић с.р.
                        
 

ГОДИШЊИ ПЛАН  

утрошка намјенских средстава од накнаде по основу 
продаје шумских дрвних  

сортимената за 2018. годину 
 

 
Бр 

 
Назив пројекта 
 

 
Вриједност 
 

1. 
Програм санације и 
одржавања 
локалних путева 

50.000 КМ 

2 

Суфинансирање 
пројекта у оквиру 
пројекта „Јачање 
улоге МЗ У БИХ“ 
 

 
34.500КМ 

 

3 
Расходи за услуге 
зимске службе 
 

22.730 КМ 
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4 

 
Асфалтирање пута 
Грабовица 
 

25.000 КМ 

УКУПНО: 
 

132.230 КМ 

 
 

217. На основу  члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске» број 41/03) и 
члана 36. Статута општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» број 6/17) , Скупштина 
општине Невесиње на својој 13.     редовној сједници 
одржаној дана 28.12 2017. године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије  за  избор директора 
Јавне здравствене   установе 

Дом здравља  Невесиње 

 
1. Именује се,  Комисија за провођење поступка за  

избор директора Јавне здравствене  установе Дом 
здравља  Невесиње у саставу: 
 

1) Сандра Зиројевић, предсједник, службеник 
2) Марко Граховац, члан , службеник 
3) Синиша Братић, члан, службеник 
4) Славенко Ћеклић, члан 
5) Немања Кљакић , члан  

 
2. Задатак Комисије за избор је да размотри приспјеле 

пријаве на конкурс, сачини листу са ужим избором 
кандидата који испуњавају утврђене услове, по 
потреби прикупи додатне информације о 
кандидатима, обави интервју са кандидатима и након 
тога предложи ранг листу кандидата Скупштини 
општине Невесиње на разматрање и доношење 
коначне одлуке о избору. 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у «Службеном гласнику општине 
Невесиње».        

Број: 01/013-192/17                         ПРЕДСЈЕДНИК 
ДАТУМ,28.12.2017.год            . Момчило Вукотић с.р. 
  

218. На основу  члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 
(«Службени  гласник Републике Српске» број 41/03) и 
члана 36. Статута општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» број 6/17) , Скупштина 
општине Невесиње на својој 13.редовној сједници 
одржаној дана 28.12 2017. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије  за  избор директора-

главног и одговорног уредника Јавне   
установе Центар за информисање и култури  

Невесиње 

   
1. Именује се,  Комисија за провођење поступка за  

избор директора - главног и одговорног уредника 

Јавне   установе Центар за информисање и култури  
Невесиње у саставу: 
 

1) Сандра Зиројевић, предсједник, службеник 

2) Марко Граховац, члан , службеник 
3) Синиша Братић, члан, службеник 
4) Славенко Ћеклић, члан 
5) Немања Кљакић , члан  

 
2. Задатак Комисије за избор је да размотри приспјеле 

пријаве на конкурс, сачини листу са ужим избором 
кандидата којииспуњавају утврђене услове, по 
потреби прикупи додатне информације о 
кандидатима, обави интервју са кандидатима и након 
тога предложи ранг листу кандидата Скупштини 
општине Невесиње на разматрање и доношење 
коначне одлуке о избору. 
 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у «Службеном гласнику општине 
Невесиње». 
 Број: 01/013-195/17         ПРЕДСЈЕДНИК                 
ДАТУМ,28.12.2017.год.          Момчило Вукотић с.р. 
 

Н А Ч Е Л Н И К        О П Ш Т И Н Е 

 
 

219. На основу члана 82. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени глaсник Републике  
Српске'' број 97/16) и члана 67. и 88. Статута 
општине Невесиње (''Службени гласник општине 
Невесиње'', број 6/17) Начелник општине доноси 

 
ОДЛУКУ 

о измјени и допуни Одлуке о оснивању 
Општинске управе Невесиње 

 
Члан 1. 

Тачка VIII Одлуке о оснивању Општинске управе 
Невесиње (''Службени гласник општине 
Невесиње'', број 6/14 и 5/16)  мјења се и гласи: 
''Као самостални одсјек у Општинској управи 
образије се Територијална ватрогасна јединица, 
за обављање послова заштите од пожара и 
других послова у вези са противпожарном 
заштитом, са статусом самосталног одсјека.'' 
 

Члан 2. 
Иза тачке X додаје се нова тачка X-1 и гласи:''У 
Служби начелника општине образује се Одсјек 
за управљање развојем''. 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Невесиње'' 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: 02-012.1-3-2/17 Н А Ч Е Л Н И К  
Датум: 27.12.2017.г. Миленко Авдаловић с.р.
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 220. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02/012.4-2/17 
Датум: 11.12.2017. године 
 

На основу члана 17. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник 
Босне и Херцеговине'', број 39/14), члана 20. 
Правилника о јавној набавци роба, услуга и радова  
(''Службени гласник општине Невесиње'', број 5/15) и  
члана 67. и 88. Статута општине Невесиње 
(''Службени гласник општине Невесиње'', број 6/17), 
Начелник општине доноси: 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
ЗА 2017. ГОДИНУ (VII) 

 
Члан 1. 

 

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

 
Члан 2. 

Измјена и допуна Плана јавних набавки сачињен је у 
складу са буџетом општине Невесиње за 2017. годину 
и пројекцијом буџета за 2018. годину. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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 

 

 
 

ИЗМЈЕНA И ДОПУНA VII 
 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.годину 

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

 

1) Допуна Плана јавних набавки 
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12. 

Извођење 
непредвиђених и 
додатних радова 
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221. На основу члана 240. став 4. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16), 
члана 7. став (3) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 97/16) и члана 38. Колективног уговора за 
запослене у Општинској управи Невесиње (''Службени 
гласник општине Невесиње'', број 14/17) Синдикална 
организација ''Органа управе'' Невесиње, с једне 
стране и Начелника општине Невесиње, с друге 
стране, закључили су дана 28.12.2017. године 
 

 
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЈЕНИ 

Колективног уговора за запослене у Општинској 
управи Невесиње 

 

Члан 1. 
 

У Колективном уговору за запослене у општинској 
управи Невесиње („ Службени гласник општине 
Невесиње“ број 14/17)  члан 6. став (2) тачка 1) 
мијења се и гласи: ''прва платна група- послови на  

којима се захтијева стручност неквалификованог 
радника........................................................................4,5'' 

Члан 2. 
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Ова измјена Колективног уговора сматра се 

закљученом када је у истовјетном тексту потпишу 
његови учесници, а ступа на снагу даном 
објављивања у  „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 

   НАЧЕЛНИК                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Миленко Авдаловић  с.р.           синдикалне организа                            
Број: 02-012.1-6-1/17        „Органа управе“  Невесиње  
Датум, 28.12.2017. г                 Милован Цвијетић с.р. 
      
              

222. На основу члана 59. став (1) тачка 8) и члана 82. 

став (3) Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 97/16), и члана 67. 
Статута општине Невесиње (''Службени гласник 
општине Невесиње'' број 6/17), Начелник општине 
Невесиње доноси 

ПРАВИЛНИК 
о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији 

радних мјеста у Општинској управи Невесиње 
 

 

Члан 1. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
Невесиње (''Службени гласник Општине Невесиње'' 
број 8/15, 6/16, 9/16, 11/16, 4/17), у члану 70. у дијелу 
''статус и категорија радног мјеста'' ријечи 

''општински службеник пете категорије првог звања'' 
замјењују се ријечима ''општински службеник пете 
категорије трећег звања'', у дијелу ''посебни услови'' 
ријечи ''најмење три године радног искуства у 
траженом степену образовања'' замјењују се ријечима 
''најмање једна године радног искуства у траженом 
степену образовања''. 
 
 

Члан 2. 
 

У члану 81. у дијелу ''статус и категорија радног 
мјеста'' ријечи ''општински службеник пете категорије  

првог зувања'' замјењују се ријечима ''општински 
службеник пете категорије трећег звања'', у дијелу 
''посебни услови'' ријечи ''најмење двије године 

радног искуства у траженом степену образовања'' 
замјењују се ријечима ''најмање једна године радног 
искуства у траженом степену образовања''. 
 

Члан 3. 
 

У члану 88., у називу радног мјеста, иза ријечи 
''овјере'' уписују се ријечи ''и шеф писарнице''. 
 
 

Члан 4. 
 

Иза члана 97. додаје се нови члан 97а. и гласи: 
 

Члан 97а. 
 
Телефониста - радник на централи 
Статус: намјештеник 
Опис послова : одговоран је за телефонску централу 

за вријеме дужности, обавља све телрфонске услуге 
унутар органа управе, успоставља телефонске везе 
са лицима ван органа управе, даје информације и 
усмјерава заинтересоване странке, води прописану 

евиденцију о раду запослених (времену доласка на 
посао, излазака, одласка са посла), врши све услуге 
копирања службене документације за потребе 
општинске управе, врши послове замјене портира у 
случају његове одсутности, врши и друге послове по 
налогу начелника Одјељења и Начелника општине, за 
свој рад одговара Начелнику општине и начелнику 
Одјељења и истом подноси извјештај о раду. 
Општи услови : у складу са законом. 
Посебни услови: средња стручна спрема у 

четворогодишњем трајању, 6 мјесеци радног искуства  
Сложеност послова : једноставни послови. 
Одговорност: одговоран за савјесно, благовремено 

руковање централом и успостављање везе унутар 
органа као и за стручно и благовремено умножавање 
материјала и службених аката за потребе општинских 
службеника. 
Број извршилаца: 1 

 

Члан 5. 
 
У члану 101. , у дијелу ''статус и категорија радног 
мјеста''  ријечи  ''самостални стручни сарадник пете 

категорије првог звања'' замјењују се ријечима 
''самостални стручни сарадник пете категорије трећег 
звања'', у дијелу ''посебни услови'' ријечи ''најмање 

три године радног искуства у траженоим степену 
образовања'' замјењују се ријечима ''најмање једна 
година радног искуства у траженом степену 
образовања''. 
 

Члан 6. 
 

У члану 104. , у дијелу ''статус и категорија радног 
мјеста''  ријечи  ''самостални стручни сарадник пете 

категорије првог звања'' замјењују се ријечима 
''самостални стручни сарадник пете категорије трећег 
звања'', у дијелу ''посебни услови'' ријечи ''најмање 

три године радног искуства у траженоим степену 
образовања'' замјењују се ријечима ''најмање једна 
година радног искуства у траженом степену 
образовања''. 
 

Члан 7. 
 

Иза члана 104. додаје се нови члан 104а. и гласи: 
Самостални стручни сарадник за савјетодавни рад 
у пољопривреди  
Статус и категорија радног мјеста: општински 

службеник пете категорије  трећег звања. 
Опис послова: - учествује у изради и реализацији 

програма савјетовања пољопривредних произвођача; 
- врши анализу стања по областима пољопривредне 
производње и предлаже мјере за њено унапређење; - 
прати стање у области идентификације и реализације 
пољопривредне производње и предлаже мјере за 
њено унапређења; - врши анализу искоришћености 
природних и људских ресурса у пољопривредној 
производњи и предлаже мјере за њено унапређење; - 
учествује у изради приједлога аката из надлежности 
Одјељења; - прати законске прописе и стандарде у 
области пољопривредне производње, предлаже мјере 
за њихо- во спровођење и прати њихову примјену; - 
учествује у изради и праћењу реализације стратегија 
развоја општине и оперативних планова из области 
по- љопривредне производње; - води управни 
поступак по затјеву странака; - учествује у изради 
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извјештаја, информација, анализа и других аката из 
надлежности Одјељења у оквиру дје- локруга својих 
послова; - сарађује са пољопривредним 
произвођачима и невладиним организацијама у 
области пољопривредне производње у циљу развоја 
партнерских односа општинске управе и сектора 
пољопривредне про- изводње; - учествује у припреми 
и изради публикација намје- њених пољопривредним 
произвођачима; - учествује у изради и 
имплементацији пројеката из области пољопривредне 
производње; - одговара за законито, ефикасно и 
благовремено обављање послова; - обавља и друге 
послове по налогу начелника општи- не и начелника 
Одјељења. 
Општи услови: у складу са Законом 
Посебни услови: висока стручна спрема 

пољопривредног смјера или први циклус студија са 
најмање 240 ЕЦТС бодова, најмање 1 година радног 
искуства у траженом степену образовања, положен 
стручни испит за рад у органима управе и по- знавање 
рада на рачунару. 
Сложеност послова: прецизно одређени сло- жени 

послови у којима се примјењују утврђене методе 
рада, поступци или стручне технике. 
Самосталност у раду: самосталност у раду 

ограничена је повременим надзором и помоћи непо- 
средног руководиоца у рјешавању сложених стручних 
питања. 
Одговорност: одговорност за правилну при- мјену 

метода рада, поступака или стручних техника. 
Пословна комуникација: контакти унутар и изван 

општинске управе у којима је потребно да се 
дјелотворно пренесу информације које служе оства- 
ривању циљева рада. 
Број извршилаца: 1. 
 

Члан 8. 
 

У члану 108. , у дијелу ''статус и категорија радног 
мјеста''  ријечи  ''општински службеник седме 

категорије другог звања'' замјењују се ријечима 
''општински службеник седме категорије првог звања'', 
у дијелу ''посебни услови'' ријечи ''најмање једна 

година радног искуства у траженоим степену 
образовања'' замјењују се ријечима ''најмање двије 
година радног искуства у траженом степену 
образовања''. 

 

Члан 9. 
 

Иза члана 108. додаје се нови члан 108а. и гласи: 
 
 

Члан 108а. 
 

Портир у спортској дворани и кино сали 
Циљ  радног мјеста : физичко обезбјеђење објеката,  
Статус: намјештеник 
Опис послова :врши послове физичког обезбјеђења 

објеката спортске дворане и кино сале за вријеме , 
стара се о одржавању реда у објектима спортске 
дворане и кино сале,  визуелно контролише и 
евидентира уношење и изношење материјала, опреме 
и имовине из објеката, детаљно контролише стање 
објекта по завршавању појединачних термина који се 
додјељују спортским и другим клубовима, о свим 
оштећењима и кваровима без одлагања обавјештава 
претпостављеног, мање кварове на објектима 
отклања сам у складу са својим могућностима, 

помаже на отклањању вњћих кварова лицима 
ангажованим за тај рад,предузима све потребне 
безбједоносне мјере и мјере противпожарне заштите, 
рукује противпожарним апаратима, за вријеме 
одржавања културно спортских манифестација по 
потреби се ангажује на продаји улазница, 
обавјештава непосредног руководиоца  и надлежне 
органе  о противправном понашању, отуђењу или 
оштећењу имовине, врши и друге послове по налогу, 
начелника Одјељења и Начелника општине , за свој 
рад одговара Начелнику општине и начелнику 
Одјељења и истом подноси извјештај о раду. 
Општи услови : у складу са законом. 
Посебни услови: средња стручна спрема у 

четворогодишњем трајању, 6 мјесеци радног искуства 
Сложеност послова :  рутински послови са великим 

бројем међусобно повезаних задатака у којима се 
примјењују једноставно и прецизно утврђене методе 
рада и поступци. 
Самосталност у раду: ограничена  надзором и 

помоћи непосредног руководиоца у рјешавању 
стручних питања. 
Одговорност :одговорност за правилну примјену 

метода рада , поступака или стручних техника  
Пословна комуникација:контакти  унутар Одјељења. 
Број извршилаца : 1 
 

Члан 10. 
 

У члану 120., у дијелу ''статус и категорија радног 
мјеста'' ријечи ''самостални стручни сарадник пете 

категорије првог звања'', замјењују се ријечима 
''самостални стручни сарадник пете категорије трећег 
звања'', у дијелу ''посебни услови'' ријечи ''најмање 

три године радног искуства у траженоим степену 
образовања'' замјењују се ријечима ''најмање једна 
година радног искуства у траженом степену 
образовања''. 

Члан 11. 
 

У члану 126. у дијелу ''статус и категорија радног 
мјеста'' ријечи ''самостални стручни сарадник пете 

категорије трећег звања'', замјењују се ријечима 
''самостални стручни сарадник пете категорије првог 
звања'', у дијелу ''посебни услови'' ријечи ''најмање 

једна године радног искуства у траженоим степену 
образовања'' замјењују се ријечима ''најмање три 
године радног искуства у траженом степену 
образовања''. 
 

Члан 12. 
 

У члану 127.,  у дијелу ''статус и категорија радног 
мјеста'' ријечи ''самостални стручни сарадник пете 

категорије првог звања'', замјењују се ријечима 
''самостални стручни сарадник пете категорије другог 
звања'', у дијелу ''посебни услови'' ријечи ''најмање 

три године радног искуства у траженоим степену 
образовања'' замјењују се ријечима ''најмање двије 
године радног искуства у траженом степену 
образовања''. 
 

Члан 13. 
 

Иза члана 130 додају се нови чл. 130а., 130б., 130в., 
130г. и гласе: 

Члан 130а. 
 

Магационер - возач камиона ФАП 
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Циљ радног мјеста: савјесно обављање 
складиштења робе у магацину и правовремене 
интервенције у потреби ангажовања камиона ФАП 
Статус : намјештеник 
Опис послова: Врши пријем робе у магацин, као и 

њену контролу у смислу квалитета и квантитета, Води 
евиденцију запримљене робе, брине се о 
квцалитетном складиштењу робе, Издаје робу уз 
потребну документацију о задужењу, Помаже 
приликом утовара и истовара робе, Брине се о 
уредном одржавању магацинског простора, сортира 
робу по врстама робе, у случају потребе интервенције 
са возилом камион – ФАП у ванредним околнстима и 
другим случајевима када се машина уведе у рад 
рукује истом, редовно контролише стање возила и 
пријављује кварове раднику задуженом за одржавање 
истог, обавља и друге послове по налогу Шефа 
одсјека и Начелника општине, за свој рад одговара 
Начелнику општине и шефу Одјека и истом подноси 
извјештај о раду. 
Општи услови: у складу са законом. 
Посебни услови: Средња стручна спрема у 

четворогодишњем трајању, 1 година радног искуства 
у траженом степену образовања, положен возачки 
испит ''Ц'' категорије. 
Сложеност послова: једноставни послови.  
Самосталност у раду: ограничена сталним надзором 

непосредног руководиоца. 
Одговорност: одговоран за исправност и одржавање 

службеног возила, за свој рад одговоран непосредном 
руководиоцу и Начелнику општине. 
Пословна комуникација: контакти у Оштинској управи, са 
физичким лицима изван Општинске управе 
Број извршилаца : 1 
 

Члан 130б. 
 

Руковалац УЛТ-ом  - сервисер возила и машина  
Циљ радног мјеста: одржавање возила и машина 

цивилне заштите у исправном стању и благовремене 
интервенције са машином УЛТ-а 
Статус : намјештеник 
Опис послова: Врши редовно сервисирање возила и 

машина које су на располаганју Одсјеку цивилне 
заштите, по пријави руковалаца машина и возила 
отклања кварове и врши замјену дијелова, редовно 
мјења уље на возилима и машинама,  рукује машином 
УЛТ-а за вријеме ванредних околности и других 
ситуација када се машина ангажује, бавља и друге 
послове по налогу Шефа одсјека и Начелника 
општине, за свој рад одговара Начелнику општине и 
шефу Одјека и истом подноси извјештај о раду. 
Општи услови: у складу са законом. 
Посебни услови: аутомеханичар,  1 година радног 

искуства у траженом степену образовања, . 
Сложеност послова: једноставни послови.  
Самосталност у раду:ограничена сталним надзором 

непосредног руководиоца. 
Одговорност: одговоран за исправност и одржавање 

службеног возила, за свој рад одговоран непосредном 
руководиоцу и Начелнику општине. 
Пословна комуникација: контакти у Оштинској 

управи, са физичким лицима изван Општинске управе 
Број извршилаца: 1 
 

Члан 130в. 
 

Стручни сарадник за организацију, осматрање, 
обавјештавање и упозорења 
Статус: Службеник седме категорије трећег звања 
Опис послова: Спроводи задатке везане за 

организацију, плнирање, осматрање, обавјештавање 
и упозоравање. Распоређује послове запосленом на 
осматрању, обавјештавању и упозоравању. Врши 
надзор над радом запосленог на пословима 
осматрања, обавјештавања и упозоравања, Учествује 
у  изради и ажурирању процјене угрожености и 
плнских и других аката из дјелокруга свог рада, 
Обавјештава шефа одсјека и Начелника о природној и 
другој несрећи, координира рад и размјену 
информација и врши мјесечне, периодичне и годишње 
анализе рада  и доставља их шефу одсјека и 
начелнику, учествује у изради интерних упутстава, 
смјерница и других докуменатакојима се регулише 
организација и функционисање осматрања, 
обавјештавања и упозоравања, Врши евиденцију и 
прати стање исправности материјално – техничких 
средстава неопходних за извршавање задатака 
осматрања, обавјештавања и упозоравања, пружа 
стручну помоћ у акцијама трагања за несталим, пружа 
помоћ угроженом и настрадалом становништву, 
обезбијеђењу основних животних услова и опоравку 
подручја погођеног природном или другом непогодом, 
одговара за благовремено, законито и правилно 
обављање послова из дјелокругасвог рада, обавља и 
друге послове које му  повјери шеф одсјека и 
Начелник, за свој рад одговара шефу одсјека и 
начлнику. 
Посебни услови: средња стручна спрема у 

четворогодишњем трајању, 6 мјесеци радног искуства 
у траженом степену образовања, положен стручни 
испит за рад у управи. . 
Сложеност послова :  рутински послови са великим 

бројем међусобно повезаних задатака у којима се 
примјењују једноставно и прецизно утврђене методе 
рада и поступци. 
Самосталност у раду: ограничена  надзором и 

помоћи непосредног руководиоца у рјешавању 
стручних питања. 
Одговорност :одговорност за правилну примјену 

метода рада , поступака или стручних техника 
Пословна комуникација:контакти  унутар Одјељења. 
Број извршилаца : 1 
 

Члан 130г. 
 

Оперативац за осматрање, обавјештавање и 
упозоравање – руковалац машином SKIP 

Опис послова: Прикупља и обрађује податке и 
информације о пријетњама, природним или другим 
несрећама од стране субјеката значајних за заштиту и 
спасавање, води базу података о свим примљеним и 
достављеним информацијама, води дневник рада и 
друга документа о раду, пружа стручну помоћ у 
акцијама трагања за несталим, пружа помоћ 
угроженом и настрадалом становништву, 
обезбијеђењу основних животних услова и опоравку 
подручја погођеног природном или другом непогодом, 
рукује машином SKIP у случају да се иста ангажује на 
терену, редовно контролише исправност машине за 
коју је задужен и о сви уоченим кваровима без 
одлагања обавјештава радника задуженог за 
сервисирање ма шина, одговара за благовремено, 
законито и правилно обављање послова из 
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дјелокругасвог рада, обавља и друге послове које му  
повјери шеф одсјека и Начелник, за свој рад одговара 
шефу одсјека и начлнику. 
Посебни услови: аутомеханичар,  1 година радног 

искуства у траженом степену образовања, . 
Сложеност послова: једноставни послови.  
Самосталност у раду:ограничена сталним надзором 

непосредног руководиоца. 
Одговорност: одговоран за исправност и одржавање 

службеног возила, за свој рад одговоран непосредном 
руководиоцу и Начелнику општине. 
Пословна комуникација: контакти у Оштинској 

управи, са физичким лицима изван Општинске управе 
Број извршилаца: 1 
 

Члан 14. 
 

У члану 131. ријечи ''технички секретар'' замјењују се 
ријечима ''стручни сарадник за административно – 
техничке послове начелника општине'', у дијелу 
''статус'' ријеч ''намјештеник '' замјењује се ријечима 
''општински службеник седме категотије другог 
звања'', у дијелу ''посебни услови'' ријечи  ''6 мјесеци'' 
замјењују се ријечима ''једна година''. 
 

Члан 15. 
 

У члану 134. ријечи ''технички секретар'' замјењују се 
ријечима ''стручни сарадник за административно – 
техничке послове Скупштине општине'', у дијелу 
''статус'' ријеч ''намјештеник '' замјењује се ријечима 
''општински службеник седме категотије другог 
звања'', у дијелу ''посебни услови'' ријечи  ''6 мјесеци'' 
замјењују се ријечима ''једна година''. 
 

Члан 16. 
 

Иза члана 138. додаје се нови члан 138а. и гласи: 
Самостални стручни сарадник – преводилац за 
енглески језик 
Циљ радног мјеста:  квалитетно и аутетнтично 

превођење и успостављање лаксе комуникације са 
иностраним представницима и потенцијалним 
донаторима  
Статус и категорија радног мјеста : општински 

службеник пете категорије трећег звања 
Опис послова: Редовно прати јавне позиве за 

финансирање пројеката (стране и домаће позиве) и о 
томе извјештава начелника одсјека. Преводи све 
дописе пристигле на адресу службе начелника 
општине и дописе које шаље служба и одговара за 
тачност превода. Вршуи превођење све пројектне 
документације са којом се аплицира према 
иностраним фондовимаи одговара за тачност 
превода.Обавља функцију преводиоца на састанцима 
са страним у случају присуства страних представника. 
Анализира активности и дешавања Одсјека и 
предлаже начелнику службе које активности треба 
медијски пропратити. Према налогу шефа одсјека 
посјећује семинаре, радионице и савјетовања у циљу 
континуираног усавршавања на пословима везаним 
за локални економски развој и пословима везаним за 
припрему пројектних приједлога за пројекте који се 
финансирају из домаћих и иностраних фондова. 
Обавља и друге послове по налогу Шефа одсјека и 
Начелника. За свој рад одговара шефу одсјека и 
начелнику. 
Општи услови: у складу са законом.  

Посебни услови :професор енглески језик и 

књижевност, висока стручна спрема или први циклус 
студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, најмање једна 
године радног искуства у траженом степену 
образовања, положен стручни испит за рад у управи, 
познавање рада на рачунару. 
Сложеност послова : прецизно одређени сложени 

послови у којима се примјењују утврђене методе 
рада,поступци или стручне технике.  
Самосталност у раду :самосталност у раду 

ограничена је повременим надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у рјешавању сложених 
стручних питања.  
Одговорност : одговорност за правилну примјену 

метода рада,поступака или стручних техника. 
 Пословна комуникација : контакти унутар и изван 

органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе остварењу циљева рада. 
Број извршилаца :  1. 
 

Члан 17. 
 

У члану 147., у дијелу ''статус'' ријеч ''технички 

радник'' замјењују се ријечима ''општински службеник 
седме категотије другог звања'', у дијелу ''посебни 
услови'' ријечи  ''6 мјесеци'' замјењују се ријечима 

''једна година'' 
 

Члан 18. 
 

У осталим дијеловима Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
Општинској управи Невесиње(''Службени гласник 
Општине Невесиње'' број 8/15, 6/16, 9/16, 11/16, 4/17) 
остаје неизмјењен. 

Члан 19. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Невесиње''. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                  Н А Ч Е Л Н И К 
Број: 02-012.1-3-1/17                Миленко Авдаловић с.р. 
Датум:  22.12.2017.године     
 
                        

223. На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи(''Службени гласник Републике 

Српске'', број 97/16), а у вези примјене Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске (''Службени гласник 
РепубликеСрпске'', број 20/17) и Колективног уговора 
за запослене у Општинској управи Невесиње 
(''Службени гласник општине Невесиње'', број 14/17) 
Колективног уговора о измјени Колективног уговора за 
запослене у Општинској управи Невесиње, и члана 
67. и 88. Статута општине Невесиње (''Службени 
гласник општине Невесиње'', број 6/17) Начелник 
општине Невесиње, донио је 
 

П Р А В И Л Н И К 
о обрачуну и исплати плата и других личних 

примања запослених 
 у Општинској управи Невесиње 

 
 

Члан 1. 
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Овим правилником уређује се обрачун и исплата 
плата и других личних примања запослених у 
Општинској управи Невесиње (у даљем тексту: 
запослени), као и друга питања од значаја за 
запослене која проистичу из рада и по основу рада. 
 

Члан 2. 
 

(1) Запослени за обављени рад има право на плату 
као и накнаду у складу са законом и Колективним 
уговором. 
(2) Најнижа плата за запослене је најнижа плата 
утврђена у складу са Законом о раду. 
 

Члан 3. 
 

(1) Запослени има право на мјесечну плату. 
(2) Начин обрачуна и исплата плате зависе од радног 
мјеста запосленог и платне групе. 
(3) Плата се исплаћује у текућем мјесецу за претходни 
мјесецили крајем текућег мјесеца у зависности од 
расположивих средстава, а средства за бруто плате 
обезбјеђују се у буџету Општине Невесиње. 
 

Члан 4. 
 

(1) Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно 
за пуно радно вријеме према радном мјесту и 
одговарајућој платној групи. 
(2) Основна плата из става 1. овог члана је производ 
цијене рада и коефицијента утврђеног према платној 
групи. 
(3) Увећање плате на пословима који се према 
посебним прописима сматрају пословима са посебним 
условима рада урачуната су у износе основне плате 
из става 2. овог члана и не могу се посебно 
исказивати. 
(4) Основна плата увећава се по основу радног стажа 
и то за сваку навршену годину радног стажа до 
навршених 25 година 0,3% , а након навршених 25 
година свака наредна година 0,5%. 
(5) Цијена рада је основ за обрачун плате, а одређују 
је заједнички учесници Колективног уговора, односно 
иста је утврђена у износу 102,00 КМ. 
 

Члан 5. 
 

(1) Коефицијенти за обрачун плата запослених 
утврђују се у распонима и разврставају се у платне 
групе у зависности од потребног стручног знања, 
сложености послова, самосталности у раду и степена 
одговорности. 
(2) Послови се разврставају у платне групе са 
сљедећим коефицијентима за обрачун плате: 
1) прва платна група – послови на којима се 

захтијева стручност неквалификованог радника...4,50 
2) друга платна група – послови на којима се 

захтијева стручност која се стиче средњим 
образовањем у трајању од три године (намјештеници) 
..................................................................................... 5,00 
 
3) трећа платна група  

 
1. послови на којима се захтијева стручност која се 
стиче средњим образовањем у трајању од четири 
године: 

1а. за службенике седме категорије – стручни 
сарадник првог звања ..........................................  . 6,50 
2б. за службенике седме категорије – стручни 
сарадник другог звања......................................... .   6,30 
3в. за службенике седме категорије – стручни 
сарадник трећег звања .........................................    6,00 
 

2.послови на којима се захтијева стручност која се 
стиче средњим образовањем у трајању од четири 
године за намјештенике .................................. 5,80-6,30 

- кафекухар.................................................... 5,80  
- курир,портир,домар,................................... 6,30 

 
4) четврта платна група – послови на којима се 

захтијева стручност која се стиче специјализацијом на 
основу стручности средњег образовања и самостални 
стручни сарадник за овјере и шеф 
писарнице''......................................................... 6,60-7,50 
- Возач, ложач централног гријања.......................  6,80 
- Ватрогасац............................................................   6,60 
-Ватрогасац електричар.........................................  .6,90 
- Самостални стручни сарадник за овјере и шеф 
писарнице...........................................................        7,00 
 
5) пета платна група - послови на којима се захтијева 

стручност која се стиче 
вишим образовањем или високим образовањем са 
остварених 180 ЕЦТС бодова или еквивалент: 
1.за службенике шесте категорије – виши стручни 
сарадник првог звања....................................            8,00 
2. за службенике шесте категорије – виши стручни 
сарадник другог звања................................              7,80 
3. за службенике шесте категорије – виши стручни 
сарадник трећег звања................................             7,60. 
 
6) шеста платна група -послови на извршилачким 

радним мјестима на којима се захтјева стручност која 
се стиче високим образовањем у трајању четири 
године или високим образовањем са остварених 240 
ЕСТЅ бодова или еквивалент: 
- Старјешина ТВЈ............................................         . 9,30 
- Шеф одсјека.........................................................  11,90 
- Инспектор и Комунални полицајац.....................  11,80 
- за службенике пете категорије – самостални стручни 
сарадник првог звања ....................... ....................10,00; 
- за службенике пете категорије – самостални стручни 
сарадник другог звања ........................................... .9,70 
- за службенике пете категорије – самостални стручни 
сарадник трећег звања.........................                   .9,30 
 
7) седма платна група –послови на руководећим 

радним мјестима (прва категорија) на којима се 
захтијева стручност која се стиче високим 
образовањем у трајању од четири године или високим 
образовањем са остварених 240 ЕСТЅ бодова или 
еквивалент............................................................... 16,10 
 
(3) За обрачун плате запослених у Кабинету 
начелника општине који немају статус службеника или 
намјештеника примјењује се коефицијент шесте 
платне групе уколико имају стручност која се стиче 
високим образовањенм у трајању од 4 године или 
високим образовањем са остварених 240 ЕЦТС 
бодова или еквивалент. 
(4) Уколико запослени у кабинету начелника Општине 
немају стручност шесте платне групе за обрачун 
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плата примјењује се коефицијент платне групе у 
зависности од захтијеваног степена стручне спреме. 
 

Члан 6. 
 

Kада је износ основне плате запосленог обрачунате у 
складу са овим Правилником мањи од најниже плате у 
РепублициСрпској, запосленом се исплаћује најнижа 
плата у складу са важећом Одлуком. 
 

Члан 7. 
 

(1) Основна плата запосленог увећава се: 
1) по основу рада ноћу - 35%, 
2) за рад на дане републичког празника и друге дане у 
које се по закону не ради – 50 % и 
3) по основу обављања послова радног мјеста с 
повећаним ризиком (радна мјеста систематизована 
као ватрогасци) – 15 %. 
(2) Различити основи увећања плате из овог члана 
међусобно се не искључују. 
(3) Руководилац одјељења или службе дужан је 
доставити овјерен списак радника који су остварили 
право из става 1. овог члана два радна дана прије 
краја текућег мјесеца. Овјерен списак доставља се са 
информацијама о боловању или неплаћеном 
одсуству, почетку или прекиду радног односа и 
увећању плате Ођељењу за финансије. 
(4) Увећана плата запосленог из овог члана 
обрачунава се и исплаћује заједно са редовном 
платом која је остварена у истом мјесецу. 
(5) Запослени који по налогу руководиоца раде дуже 
од пуноградног времена за сваки час рада имају 
право на један час компензујућег радног времена. 
(6) Вријеме из става (5) овог члана прерачунава се 
тромјесечно у слободне дане и часове, које су 
запослени дужни да искористе најкасније у року од 
шест мјесеци. 
 

Члан 8. 
 

Плата приправника са високим, вишим или средњим 
образовањем утврђује се и исплаћује од 80% плате 
треће, пете или шесте платне групе из члана 5. став 2. 
Колективног уговора. 
 

Члан 9. 
 

Послодавац запосленима на терет материјалних 
трошкова исплаћује: 
1) дневницу за службено путовање у Републици 
Српској, Федерацији БиХ и у иностранству у висини 
коју одреди Влада Републике Српске посебним актом. 
а) Дневница за службено путовање исплаћује се на 
текући рачун запосленог након достављања овјереног 
путног налога са свим елементима за исплату и 
сачињеним и потписаним извјештајем о извршеном 
службеном путовању. 
б) Аконтација за службено путовање може се дати за 
путовање у иностранство до процијењених трошкова 
путовања и дневница исплатом на текући рачун 
запосленог, а након извршеног путовања неутрошени 
износ средстава враћа се у благајну општине 
Невесиње. Трошкови путовања правдају се 
достављеним рачунима који се односе искључиво на 
смјештај и храну у току путовања. 
в) Аконтација за службено путовање може се дати и 
изблагајне општине Невесиње само у оправданим 
случајевима крајње хитности, када се мора кренути на 

пут истог дана по сазнању под условом да има 
довољно средстава у благајни. 
2) накнаду трошкова превоза приликом доласка на 
посао и повратка са посла уколико превоз није 
организован од стране послодавца - у висини до пуне 
цијене мјесечне карте у јавном саобраћају, Запослени 
има право на накнаду трошкова превоза уколико је 
мјесто становања запосленог удаљено од мјеста рада 
преко 3 км , а највише 50 км. Запослени чије је мјесто 
становања удаљено преко 50км остварује ово право 
до износа који је утврђен за запослене чије мјесто 
становања не прелази 50 км.  
3) отпремнину приликом одласка запосленог у пензију 
- у висини три просјечне нето плате запосленог 
обрачунате за посљедњи мјесец прије одласка у 
пензију. Исплата отпремнине приликом одласка 
запосленог у пензију исплаћује се најраније наредног 
мјесеца након мјесеца одласка у пензију уколико је 
рјешење о престанку радног односа правоснажно. 
4) накнаду за повећање трошкова боравка за вријеме 
рада на терену – 10% од утврђене цијене рада. 
а) Накнада за повећање трошкова боравка за вријеме 
рада на терену исплаћује се у наредном мјесецу за 
мјесецу коме је трајао рад на терену. 
б) Руководилац запосленог који ради на терену првог 
радног дана у мјесецу за претходни мјесец доставља 
списак радника и број дана и часова проведених на 
терену. 
5) Накнаду плате за првих 30 дана привремене 
спријечености за рад у висини од 85% од основа за 
обрачун накнаде плате за вријеме привремене 
спријечености за рад ускладу са прописима којима се 
регулише здравствено осигурање. Руководилац 
запосленог дужан је два радна дана прије краја 
текућег мјесеца доставити доказ о привременој 
спријечености запосленог, у супротном сматраће се 
да је запослени извршио повреду радних дужности и 
обуставиће се обрачуни исплата за наведеног 
запосленог плата за мјесец у коме је била 
спријеченост да обавља рад и сва остала примања. 
6) Накнаду плате након 30 дана привремене 
спријечености за рад, пропорционално се умањује у 
једнаком проценту који рефундира Фонд здравства у 
претходном мјесецу када је настала привремена 
спријеченост. Руководилац запосленог дужан је два 
радна дана прије краја текућег мјесеца доставити 
доказ о привременој спријечености запосленог, у 
супротном сматраће се да је запослени извршио 
повреду радних дужности и обуставиће се обрачуни 
исплата за наведеног запосленог, плата за мјесец у 
коме је била спријеченост да обавља рад и сва 
остала примања. 
7) Регрес за коришћење годишњег одмора – најмање 
у висини три најниже плате у Републици Српској 
исплаћене за претходну годину. 
8) Трошкове једног топлог оброка за вријеме једног 
радног дана, као и у случају обављања прековременог 
рада дужег од три часа дневно у висини од најмање 
0,75% просјечне нето плате у Републици Српској за 
претходну годину, за сваки радни дан запосленог. 
а) Обрачун трошкова једног топлог оброка врше се на 
бази остварених радних дана за сваког радника 
посебно на основу евиденције о присуству запосленог 
на раду. 
б) Исплата се врши у текућем мјесецу за претходни 
мјесец. 
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в) Руководилац запосленог доставља спискове 
најраније првог радног дана у мјесецу за претходни 
мјесец. 
г) Топли оброк се не исплаћује за вријеме трајања 
годишњег одмора, боловања, плаћеног и неплаћеног 
одсуства и ако је остварено право на дневницу преко 
8 часова. 
9) Накнаду трошкова за коришћење сопственог 
аутомобила приликом обављања службеног посла по 
налогу послодавца - у висини од 20% од цијене горива 
по једном литру за сваки пређени километар. Накнада 
трошкова за коришћење сопственог аутомобила 
приликом обављања службеног посла по налогу 
послодаваца исплаћује се на текући рачун запосленог 
након достављања овјереног путног налога са свим 
елементима за исплату и сачињеним и потписаним 
извјештајем о извршеном службеном путовању. 
10) остале накнаде исплаћују се у складу са 
расположивим средствима у Буџету општине 
Невесиње, а поводом одређених празника Начелник 
општине може одобрити исплату у  складу са 
донесеним закључком. 

Члан 10. 
 

(1) Ако запослени врши замјену радника који је на 
привременој спријечености преко 30 дана или 
неплаћеном одсуству, по систематизацији радних 
мјеста утврђује му се коефицијент за обрачун плате 
лица које замјењује уколико је коефицијент лица којег 
мијења већи, и то за период у којем врши замјену. 
(2) По основу замјене за вријеме коришћења 
годишњег одмора не остварује се право за накнаду 
разлике плате. 
(3) За дане годишњег одмора запосленом припада 
накнада плате у висини мјесечне плате коју би 
остварио да је радио. 
(4) За вријеме одсуствовања са рада са правом на 
накнаду плате запосленом припада плата коју би 
остварио да је радио. 
(5) За дане државних и вјерских празника који се не 
раде, запосленом припада плата коју би остварио да 
је радио. 
(6) За дане одсуствовања запосленог због 
добровољног давања крви запослени има право на 
накнаду плате коју би остварио да је радио. 
(7) Запосленог којег Општинска управа упути на 
стручно оспособљавање и усавршавање ради 
потреба процеса рада, за то вријеме припада плата 
коју би остварио да је радио. 
 

Члан 11. 
 

(1) Запослени или његова породица имају право на 
помоћ услучају: 
1) смрти запосленог – у висини три последње 
просјечне платезапослених исплаћене у општинској 
упрви у претходној години, 
2) смрти члана уже породице – у висини двије 
последње просјеч-не плате запослених исплаћене у 
градској, односно општинскојуправи у претходној 
години, 
3) тешке инвалидности запосленог (која је 
категорисана одстране надлежног органа) - у висини 
двије последње просјечне платезапослених 
исплаћене у градској, односно општинској управи 
упретходној години, 

4) дуготрајне болести или дуже неспособности за рад 
усљед повреде запосленог (утврђене од стране 
љекарске комисије) - у висиниједне просјешне плате 
запослених исплаћене у градској, односноопштинској 
управи у претходној години, 
5) изградње надгробног споменика запосленпо који је 
изгубио живот приликом обављања службене 
дужности - у висини три последње просјечне плате 
запослених исплаћене у градској, односноопштинској 
управи у претходној години, 
6) рођења ђетета – у висини једне просјечне плате 
запосленихисплаћене у градској, односно општинској 
управи у претходнојгодини и 
7) новчану накнаду за посебне резултате рада - у 
висини доједне просјечне плате запосленог остварене 
у претходном мјесецу прије дођељивања награде. 
(2) Уколико више чланова породице испуњава услове 
на остваривање права из става 1. т. 2. и 6. овог члана, 
право на помоћо стварује само један запослени. 
(3) Новчана накнада за посебне резултате рада може 
се исплатити истом запосленом само једном годишње 
за један мјесец у зависности од расположивих 
средстава, а одлука ће бити објављена на огласној 
табли. Начелник одјељења за свог запосленог 
доставља приједлог уз образложење Начелнику 
општине на разматрање за новчану накнаду за 
посебне резултате рада. Начелник општине може 
прихватити наведени приједлог доношењем одлуке 
која се извршава уз наредну исплату плате. 
(4) Запосленом се исплаћује јубиларна награда за 
остварени стаж код послодавца, у трајању од: 
1) 20 година радног стажа - у висини једне просјечне 
платезапослених исплаћене у општинској управи у 
претходној години и 
2) 30 година радног стажа- у висини двије просјечне 
платезапослених исплаћене у општинској управи у 
претходној години. 
(5) Све исплате из овог плана врше се на основу 
правоснажног акта, најраније наредног мјесеца по 
правоснажности донесеног акта о исплати. 
 

Члан 12. 
 

Уколико из било којих разлога не исплати 
потраживања запосленог из овог Правилника, 
послодавац је обавезан да потраживања води у 
својим пословним књигама као обавезу и исплати 
запосленог унаредној буџетској години по 
обезбјеђењу средстава. 
 

Члан 13. 
 

(1) Ако је запосленом престао радни однос услед 
промјене у организацији рада и пословања органа 
јединице локалне самоуправе, односно због смањења 
обима послова или укидања послова,запослени има 
право на отпремнину на терет послодавца. 
(2) Висина отпремнине зависи од дужине рада 
запосленог кодпослодавца и износи. 
1) за рад од двије до десет година – 35% просјечне 
мјесечнеплате запосленог испаћене у посљедња три 
мјесеца прије престанка радног односа, за сваку 
навршену годину рада, 
2) за рад од десет до двадесет година – 40% 
просјечне мјесечне плате запосленог испаћене у 
посљедња три мјесеца пријепрестанка радног односа, 
за сваку навршену годину рада, 
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3) за рад од двадесет до тридесет година – 45% 
просјечнемјесечне плате запосленог испаћене у 
посљедња три мјесеца пријепрестанка радног односа, 
за сваку навршену годину рада, 
4) за рад дужи од тридесет година – 50% просјечне 
мјесечнеплате запосленог испаћене у посљедња три 
мјесеца прије престанка радног односа, за сваку 
навршену годину рада, 
(3) Висина отпремнина из става 2. овог члана не може 
се утврдити у износу већем од шест просјечиних 
мјесечних плата исплаћених запосленом у посљедња 
три мјесеца прије престанка радног односа. 
 (4) Приликом утврђивања програма рјешавања вишка 
запослених послодавац је дужан да са синдикатом 
разради критеријуме за утврђивање вишка 
запослених у складу са законом. 
(5) Све исплате из овог плана врше се на основу 
правоснажног акта, најраније наредног мјесеца по 
правоснажности донесеног акта о исплати. 
 

Члан 14. 
 

Послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово 
дјеловање, на начин да омогући накнаду плате на 
основну плату предсједнику или повјеренику 
синдиката  у износу од 10% ако синдикат има до 100 
чланова, односно 12,5% ако синдикат има преко 100 
чланова. 

Члан 15. 
 

(1) Послодавац је дужан да обезбиједи обрачун и 
уплату синдикалне чланарине обуставом износа 
чланарине из плата запослених чланова синдиката 
приликом сваке исплате плата, а према одлуци 
надлежног органа Синдиката управе Републике 
Српске, уз писанусагласност, односно синдикалну 
приступницу запосленог. 
(2) Обустава плате остварене преко Синдикалне 
организације за чланове синдиката (плаћање робе и 
услуга на рате преко Синдиката и друге обуставе по 
сагласности Синдиката) обављаће надлежно 
одјељење општинске управе без додатних трошкова 
за чланове Синдиката. 
 

 

Члан 16. 
 

(1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Невесиње''. 
(2) Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о платама запослених у Општинској 
управи (''Службени гласник општине Невесиње'' број: 
7/16, 8/16, 9/16, 11/16, 4/17, 10/17). 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ           
Број: 02-012.1-6-2/17    Н А Ч Е Л Н И К  
Датум: 29.12.2017. године    Миленко Авдаловић с.р.
                
 

224. На основу члана 21. Закона о заштити лица 

која пријављују корупцију (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 62/17), чл. 59. и 82. став 3) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 97/16) и члана 67. и 88. 
Статута општине Невесиње (''Службени гласник 
општине Невесиње'',број 6/17), начелник општине 
Невесиње доноси  

 

У П У Т С Т В О 
О  ПОСТУПАЊУ СА ПРИЈАВОМ КОРУПЦИЈЕ И 

ОБЕЗБИЈЕЂЕЊУ 
ЗАШТИТЕ ЛИЦА КОЈА ПРИЈАВЉУЈУ КОРУПЦИЈУ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НЕВЕСИЊЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим упутством уређују се питања 
подношења, пријема и евидентирања корупције, 
поступање са пријавом корупције, заштита права 
пријавиоца корупције, права и обавезе Начелника 
општине Невесиње и запослених у Општинској управи 
Невесиње у вези са пријавом корупције, одлучивање 
по пријави корупције као и друга питања која су од 
значаја за пријаву корупције и заштиту права 
пријавиоца корупције у општинској управи. 

 

Члан 2. 
 

(1)  Правно уређивање поступка подношења 
и рјешавања пријава корупције треба да осигура 
законит и ефикасан рад службеника и других 
запослених у Општинској који су укључени у овај 
процес као и предузимање мјера на побољшању 
организације и рада Општинске управе, у складу са 
законом, потребама и интересима грађана и других 
корисника њених услуга. 
               (2) Уређивање јасне процедуре и 
одговорности треба да гарантује сваком пријавиоцу 
корупције да ће његова пријава бити адекватно 
размотрена и да ће о исходу бити обавијештен у 
законом предвиђеном року. 
 
 
 

Члан 3. 
 (1) Ово упутство примјењују сви запослени у 
Општинској управи, у свим случајевима сумње на 
појаву корупције или у случајевима када долазе до 
докумената или сазнања у вези са пријавом корупције 
у Општинској управи. 
 

(2) Запослени у Општинској управи дужни су 
да, у складу са Законом о заштити лица која 
пријављују корупцију (у даљем тексту: Закон) и овим 
упутством предузму све потребне мјере у циљу 
заштите идентитета и интегритета пријавиоца. 
 
II ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ 
 

Члан 4. 
 

Пријава корупције је, у складу са Законом о 
заштити лица која пријављују корупцију, писано или 
усмено обавјештење које садржи податке о чињењу 
или нечињењу Начелника општине, начелника 
одјељења или служби или других лица запослених у 
Општинској управи, злоупотребом службених  
овлашћења или службеног положаја у приватне 
сврхе, с циљем стицања противправне имовинске 
користи или било које друге користи  за себе или 
другог. 

 

Члан 5. 
(1) Пријава корупције се може поднијети у 

форми писаног или усменог обавјештења. 
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(2)  У форми писаног обавјештења, пријава се 

може поднијети на прописном обрасцу који је у 
прилогу овог упутства и чини његов саставни дио. 

 
(3) Изузетно од става 2 овог члана, пријава 

која није поднијета у форми прописаног обрасца 
обавезно ће се узети у разматрање уколико садржи 
све прописане елементе предвиђене овим упутством. 
 

Члан 6. 
 

(1) Да би могла бити процесуирана, пријава 
корупције треба да садржи: 
1) опис чињења или нечињења које по мишљењу 
пријавиоца представља корупцију, 
2) чињенице  и  околности  на  основу  којих  
пријавилац  сумња  да  је  покушана  или извршена 
корупција у Општинској  управи, 
3) податке о пријавиоцу са његовим потписом. 
 

(2) Пријава садржи и податке о запосленом у 
Општинској управи за кога постоји сумња да је 
извршио корупцију, уколико пријавилац има 
информације о томе у тренутку подношења пријаве. 

 
(3) Уз пријаву, пријавилац доставља и 

материјалне доказе из којих произилази сумња да је 
покушана или извршена корупција у Општинској 
управи, уколико је у посједу таквих доказа. 

 
 

Члан 7. 
 

(1) Пријава корупције може да се подносе на 
један од сљедећих начина: 
 1) доставом писмена путем поште на адресу 
Општинске управе или непосредно предајом писмена 
у писарници Општинске управе, 
 2) убацивањем писмена у посебно сандуче за 
пријаву корупције које се налази у просторијама 
Општинске управе на инфо пулту, 
 3) путем електронске поште на службену 
email адресу Општинске управе Невесиње, 

4) путем посебног линка/банера на званичној 
интернет страници општине, на стандардном 
електронском обрасцу, 
 5) усмено на записник код овлашћеног 
службеника за пријем пријаве корупције, у складу са 
овим упутством. 

 

Члан 8. 
 

Уколико пријаву корупције доставља 
поштом, на коверти којом се доставља пријава 
корупције, пријавилац означава да се односи на 
пријаву корупције те да исту може отворити само 
овлашћено лице за поступање по пријави.  
 

Члан 9. 
 

(1) Сандуче за пријаву корупције које се 
налази у просторијама Општинске управе 
обезбјеђује се бравом за закључавање и мора бити 
јасно исписан текст: "ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ". 

(2) Овлашћени службеник је дужан да 
најмање једном седмично прегледа сандуче за 
подношење пријава корупције, у складу са овим 
упутством. 

Члан 10. 
 

(1) Пријаву у форми усменог обавјештења 
пријавилац подноси усмено на записник код 
овлашћеног службеника. 

 (2) Записник из става 1. овог члана сачињава 
се у два примјерка тако да се један примјерак 
предаје пријавиоцу, а други примјерак задржава 
овлашћени службеник ради даљег поступања, у 
складу са овим упутством. 
 

Члан 11. 
 

(1) Приликом сачињавања записника о 
пријави корупције, овлашћени службеник упознаје 
подносиоца пријаве са одредбама Закона о врстама 
пријава и о другим околностима да би несумњиво 
утврдио да ли се пријава односи на сумњу на 
корупцију у Општинској управи или у некој другој 
организацији или институцији.   

 (2) Уколико овлашћени службеник установи 
да је у питању сумња на корупцију у некој другој 
организацији или институцији, упутиће пријавиоца 
да тамо поднесе пријаву, уз поуку о могућим 
начинима подношења пријаве. 
 

Члан 12. 
 

 (1) Овлашћени службеник у записник о 
пријави корупције уноси пословни број и датум 
сачињавања записника, податке о пријавиоцу и 
начину утврђивања идентитета те изјаву 
пријавиоца да је упознат са одредбама Закона о 
врстама и садржају пријава корупције те о врстама 
заштите и његовом праву да изабере врсту 
заштите. 
 (2) Изјава подносиоца пријаве корупције 
уноси се у записник на начин како то излаже 
подносилац пријаве, с тим што ће овлашћени 
службеник прије давања изјаве, подносиоца упутити 
да опише чињење или нечињење које представља 
корупцију уз навођење чињеница и околности на 
основу којих пријавилац сумња на покушај или 
настанак корупције у Општинској управи као и 
податке о запосленим, ако су му познати а за које 
постоји сумња на корупцију. 
 (3) У записник се уноси попис доказа које 
прилаже пријавилац (уколико постоје), односно опис 
доказа које он није могао прибавити али му је 
познато гдје се налазе. 
 (4) Записник о пријави корупције потписују 
пријавилац корупције и овлашћени службеник, а 
један примјерак записника уручује се пријавиоцу 
корупције. 
 

III ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРИЈАВЕ 
 

Члан 13. 
 Евидентирање пријава корупције, у складу са 
Законом и овим упутством, има третман 
евидентирања повјерљиве поште којим се штити 
садржај пошиљке и идентитет и интегритет 
пошиљаоца, у складу са правилима канцеларијског 
пословања у Општинсјкој управи. 
 

Члан 14. 
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(1) Код пријема поште у писарници 

Општинске управе, у случају када је на коверти или 
омоту назначено да се односи на пријаву корупције, 
иста се не смије отварати, него се само на коверат 
оставља отисак пријемног штамбиља Општинске 
управе са бројем приспјеле пошиљке. 

(2) Пошиљка из става 1. овог члана се, без 
одлагања, путем посебне интерне доставне књиге 
доставља овлашћеном службенику за поступање по 
пријави уз третман повјерљиве поште, у складу са 
општим актом којим се уређује канцеларијско 
пословање у Општинској  управи. 

 
Члан 15. 

 

 Уколико је пријава корупције предата 
непосредно у писарниицу Општинске управе, без 
коверте или омота, те запослени на пријему поште 
утврди да је ријеч о пријави корупције тек увидом у 
пријаву приликом протоколисања, дужан је да 
поднесену пријаву, без одлагања, достави 
овлашћеном службенику за поступање по пријави, 
уз службену забиљешку у којој ће навести на који 
начин је пријава поднесена и ко је упознат са 
садржајем пошиљке и идентитетом подносиоца, уз 
евидентирање на начин предвиђен чланом 14. овог 
упутства. 

Члан 16. 
 

 У случају да на  коверти  или  омоту  није  
означено  да  се  пошиљка  односи  на  пријаву 
корупције, те запослени у писарници при прегледу 
поште то утврди тек након отварања коверте или 
омота, коверту ће затворити и без одлагања 
доставити овлашћеном службенику за поступање 
по пријави, уз службену забиљешку у којој ће 
навести ко је пошту отварао и ко је упознат са 
садржајем пошиљке и идентитетом подносиоца, уз 
евидентирање на начин предвиђен чланом 14. овог 
упутства. 

Члан 17. 
 

 (1) Сандуче за пријаву корупције отвара 
овлашћени службеник у присуству службеника за 
односе са јавношћу, о чему саставља службену 
забиљешку коју заједно потписују.  

 (2) Пријаву корупције, преузету на начин 
уређен ставом 1. овог члана, пријаву састављену у 
форми записника као и друге пријаве које му буду 
достављене у складу са правилима канцеларијског 
пословања, овлашћени службеник евидентира у свом 
попису аката  који му је додијељен из писарнице на 
почетку календарске године (издвојени бр.-1), ако 
општим актом о канцеларијском пословању у 
Општинској управи није другачије прописано. 
 

Члан 18. 
 

 Евидентирање пријаве корупције која је 
достављена путем електронске поште, врши 
службеник који има приступ и који 
администрира/евидентира електронску пошту упућену 
Начелнику општине односно Општинскј управи, у 
складу са општим актом којим се уређује 
канцеларијско пословање у Општинској управи и исту 
доставља у рад овлашћеном службенику. 
 

IV ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО 
ПРИЈАВИ 

Члан 19. 
 

 Овлашћено лице за поступање по пријави 
корупције је начелник Одјељења за општу управу 
(овлашћени службеник). 
 

Члан 20. 
 

 Овлашћени службеник из члана 19. овог 
Упутства има посебне одговорности:  
 1) да врши промоцију одредби Закона о 
заштити лица која пријављују корупцију и овог 
упутства, 
 2) да редовно информише Начелник општине 
о питањима из дјелокруга рада, 
 3) да сарађује са тијелима у Општинској  
управи која су образована у сврху превенције 
корупције, 
 4) да, користећи своја најбоља знања и 
искуства, савјесно, независно и непристрасно испита 
све наводе из пријаве, по потреби прибави додатне 
доказе, састави извјештај за сваки појединачни случај 
и Начелнику општине предложи доношење законите 
одлуке по пријави, 
 5) да са посебним опрезом води рачуна о 
заштити идентитета пријавиоца, а лица која су 
упозната са идентитетом пријавиоца упозори на 
обавезу чувања и заштите идентитета пријавиоца, 
изузев уколико такву заштиту пријавилац не жели, по 
његовој изричитој изјави, 
 6) да обавља и друге послове који су овим 
упутством повјерени овлашћеном службенику. 
 

Члан 21. 
 

 (1) Уколико  овлашћени службеник  из  било  
којег  разлога  није  у  могућности  да извршава 
права и обавезе које произлазе из овог упутства, 
Начелник општине доноси рјешење којим овлашћује 
другог запосленог у Општинској управи да 
извршава права и обавезе овлашћеног 
службеника. 
 (2) У случају из става 1. овог члана, 
овлашћени службеник мора имати завршен правни 
факултет или еквивалент који се вреднује са 
најмање 240 ЕЦТС бодова. 

 
V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИЈАВИ 
 

Члан 22. 

(1) Запримљене пријаве корупције 

овлашћени службеник рјешава хронолошким 

редослиједом, како су пристигле. 

(2) Овлашћени службеник и по службеној 
дужности прикупља што више податка и доказа који 
ће му помоћи у испитивању навода из пријаве. 

(3) Службеници и други запослени у 
Општинској управи дужни су да сарађују са 
овлашћеним службеником као и да му дају податке и 
информације којима располажу а које се односе на 
предметну пријаву као и да му пружају другу врсту 
помоћи за рјешавање пријаве. 

 
Члан 23. 
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(1)  Уколико се пријава корупције односи на 
Начелника општине, те уколико су испуњени услови 
за поступање по пријави, у складу са Законом и овим 
упутством, овлашћени службеник ће такву пријаву 
службеним путем доставити Начелнику општине на 
изјашњење, при чему се идентитет подносиоца 
пријаве неће откривати. 

(2) Овлашћени службеник ће подносиоца 
пријаве писаним путем обавијестити о изјашњењу 
Начелника општине поводом навода у пријави. 

(3)  Уколико се пријава корупције односи на 
овлашћеног службеника, пријава се доставља 
непосредно Начелнику општине који ће одредити 
другог службеника који ће по пријави поступати. 

 
Члан 24. 

 

(1)  Уколико пријавилац у пријави није навео 
личне податке, предмет формиран по таквој пријави 
се архивира, уз службену забиљешку да се по 
пријави није могло поступати из разлога 
непотпуности, ако овим упутством није другачије 
предвиђено. 

(2)  Изузетно од става 1. овог члана, уколико 
садржај пријаве јасно упућује на покушај или 
постојање корпуције уз навођење или прилагање 
доказа, без обзира што не постоје лични подаци 
пријавиоца, овлашћени службеник ће предузети 
могуће мјере у циљу утврђивања потпуног 
чињеничног стања и, у зависности од тога и других 
околности, предложити предузимање одговарајућих 
мјера. 

 

Члан 25. 
 

(1)  Овлашћени службеник задужен са 

предметом формираним по пријави корупције 

испитује  да ли је пријава потпуна. 

(2)  Уколико пријава није потпуна, 
овлашћени службеник позива пријавиоца да исту 
допуни у примјереном року, уз упозорење да ће у 
супротном пријава бити одбачена као непотпуна. 

 

Члан 26. 
 

 Уколико пријава буде одбачена као 
непотпуна, пријавилац може накнадно поднијети 
нову пријаву у складу са овим упутством само ако је 
ријеч о новим доказима који нису били познати у 
вријеме подношења претходне пријаве. 
 

Члан 27. 
 

(1)  Уколико је пријава корупције 
комплетирана и садржи све потребне елементе за 
даљи поступак, овлашћени службеник испитује 
основаност навода у пријави и доставља је на 
изјашњење запосленом у општинској управи за 
којег је у пријави изнесена сумња да је извршио 
корупцију, уз остављање примјереног рока. 

(2)  Пријава на изјашњење из става 1. овог 
члана доставља се у форми службеног акта уз који 
је приложена копија пријаве корупције, с тим да на 
копији нису видљиви лични подаци пријавиоца 
корупције. 

Члан 28. 
 

Овлашћени службеник може, уколико сматра да је то 
потребно ради разјашњења одређених навода у 
пријави  или евентуланог прикупљања додатних 
доказа, од пријавиоца затражити додатна 
појашњења, податке и евентуалне доказе о 
наводима у пријави које он доставља овлашћеном 
службенику, уколико му је познато или их посједује. 

 
Члан 29. 

 

(1)  Овлашћени службеник, након што 
свестрано испита основаност навода у пријави, о 
томе сачињава извјештај у писаној форми, који 
доставља Начелнику општине. 

(2)  Уколико је потребно у циљу заштите 
идентитета пријавиоца, у извјештају ће се навести 
ознака „нн“ или иницијали имена и презимена 
пријавиоца. 

 (3) Извјештај из става 1. овог члана 
садржава опис пријаве, кратак садржај предмета 
коруптивног дјела, сумњу на починиоца дјела, 
коришћени метод у утврђивању чињеничног стања, 
утврђено чињенично стање са приједлозима мјера 
или одлука које би у предметном случају требало 
донијети. 
 

VI ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВИ 
 

Члан 30. 
 

(1)  Приједлоге мјера и одлука поводом 
пријаве корупције подноси овлашћени службеник у 
свом извјештају из члана 29. овог упутства. 

 (2)  Приједлози могу бити сљедећи: 
1)  одбацивање пријаве због непотпуности, 
2) одбијање пријаве из разлога што чињење или 
нечињење које се ставља на терет не представља 
коруптивно дјело, 
3)  одбијање пријаве као неосноване (због 
непостојања доказа), 
4)  просљеђивање пријаве надлежном органу 
уколико постоји сумња да пријављено чињење или 
нечињење има обиљежја кривичног дјела, 
5)  предузимање конкретних мјера и активности за 
елиминисање акта или понашања које је утврђено 
као штетна посљедица радње починиоца коме је 
стављена на терет, 
6) предузимање конкретних мјера и активности за 
уклањање акта, чињења или нечињења које је 
утврђено као штетна посљедица којом се угрожава 
право или интерес пријавиоца и са њим повезаних 
лица, 
7) предузимање додатних мјера и активности за 
обезбјеђење заштите и остваривања права 
пријавиоца корупције, 
8) покретање поступака за утврђивање 
дисциплинске и материјалне одговорности 
запосленог у Општинској управи за кога постоје 
основи сумње да је извршио корупцију. 
 

(3)  Приједлози одлука из става 2. овог члана 
које даје овлашћени службеник морају бити 
детаљно образложени. 

 

Члан 31. 
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 (1)  Начелник општине одлучује о поступању 
по пријави корупције након што заприми извјештај и 
приједлог одлуке из члана 29. овог упутства. 
 
 (2) Приликом разматрања извештаја и 
приједлога одлука, Начелник општине може 
одлучити: 
1) да затражи додатна образложења и податке, 
уколико налази да одређене чињенице нису 
довољно јасно и недвосмислено утврђене или да 
не упућују на приједлоге који су дати у извјештају, 
2) да прихвати предложене одлуке и мјере, 
3) да другачије одлучи у односу на предложене 
одлуке и мјере уколико образложено налази да 
постоје оправдани разлози да се другачије 
одлучи у односу на дати приједлог. 
 

(3)  Одлука Начелника општине по пријави 
корупције је коначна. 
 

Члан 32. 
 

Коначна одлука или обавјештење о исходу 
поступка по пријави корупције доставља се 
подносиоцу пријаве у року од осам дана од дана 
окончања поступка по пријави. 

 
 

VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ЗАШТИТИ ПРИЈАВИОЦА 
КОРУПЦИЈЕ 

Члан 33. 
 

 (1) Пријавилац корупције, од тренутка 
подношења пријаве као и све вријеме трајања 
поступка и након окончања поступка, ужива право на 
заштиту идентитета и заштиту права и интереса која 
му припадају као запосленом у Општинској управи. 
 (2) На основу тога што је поднио пријаву на 
сумњу корупције која је провјером установљена као 
основана, пријавилац корупције не може сносити 
никакве негативне посљедице нити му се по том или 
сличном основу смије дирати у његова права и 
интересе уључујући и са њим повезана лица. 
 

Члан 34. 
 

(1)  Пријавилац корупције који сматра да му је 
одређено право умањено или укинуто или да трпи 
неке негативне посљедице и при томе сматра да је  то 
умањење или укидање права или трпљење 
негативних посљедица повезано са пријавом 
корупције, има право да се посебним захтјевом 
обрати Начелнику општине и затражи успоставу права 
или стања које је било прије наступања негативних 
посљедица. 
 (2) Начелник општине уколико установи да је 
захтјев и разлози пријавиоца корупције основан, без 
одлагања ће донијети акт или предузети друге мјере 
којима ће успоставити  права пријавиоца, у складу са 
законом и другим прописима. 
 
VIII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРИМЈЕНУ УПУТСТВА 
 

Члан 35. 
 

 За примјену овог упутства непосредно су 
одговорни Начелник општине, начелници одјељења и 
служби, секретар Скупштине општине, овлашћени 
службеник одређен овим упутством или посебним 

рјешењем Начелника општине, запослени у 
Општинској управи који раде на пословима у 
писарници, запослени који раде на пријему и 
дистрибуцији службене поште као и други запослени 
који на било који начин дођу до података или 
информација које су предмет уређивања овим 
упутством. 

Члан 36. 
 

 Неовлашћено откривање идентитета 
пријавиоца корупције, изношење или проношење било 
којих лажних вијести у вези са поступком поводом 
пријаве корупције или предузимање било каквих 
радњи које би могле угрозити редован рад и 
пословање за вријеме спровођења поступка по 
пријави, сматраће се тежом повредом радних 
дужности, у складу са законом и општим актом којим 
се уређује дисциплинска и материјална одговорност 
запослених у Општинској управи. 
 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37. 
 

У року од 30 дана од дана ступања на снагу 
овог упутства овлашћени службеник ће осигурати да 
се у просторијама Општинске управе постави сандуче 
за пријем пријава корупције, у складу са чланом 9. 
став 1. овог упутства. 

Члан 38. 
 

У року од 30 дана од дана ступања на снагу 
овог упутства начелник Одјељења за општу управу 
ће, за пријаву корупције, осигурати постављање 
линка/банера на званичној интернет страници 
општине, са информацијом да идентитет пријавиоца 
остаје заштићен у складу са Законом и овим 
упутством. 

Члан 39. 
 

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Невесиње''. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ            Н А Ч Е Л НИ К 
 Број: 02-012.10-30-1/17      Миленко Авдаловић с.р. 
Датум: 27.12.2017. године   
      
       

Образац: ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ 
(члан 5. ст.2. Упутства) 

__________________________________________ 
    
             (име и презиме) 
__________________________________________ 
                 (адреса: мјесто, улица и број) 
__________________________________________ 
       (број телефона, Е-mail) 

Н
Н
Е 

ПРЕДМЕТ: Пријава корупције 

 Пријава се односи на 
______________________________________________ 
( име и презиме службеника-ако је познат, радња или 

акт који је 
______________________________________________
____________________________________________ 
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познат подносиоцу пријаве корупције и сл.) 

 
ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ: 
 

Опишите конкретне околности, чињење или 
нечињење службеника и других особа у чијем 
понашању сумњате да постоје елементи корупције! 
(Конкретно: понашање или радња са којом сте 

упознати, мјесто и вријеме радње, број и датум акта 
(ако постоји), рад службеника и сл.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ПРИЛОЗИ: 
 

Наведите све прилоге/доказе  које достављате уз 
пријаву (ако их има). Ако знате гдје постоје докази, 
молимо у прилогу наведите! 

 
 
 
 
 
 

  
ОДГОВОР ДОСТАВИТИ:  □ лично □ поштом 
 □  
Е - mail    (означити)    

 
У __________________, _______________  
             (мјесто)                       (датум) 
 
  _______________________________   
 (читак потпис подносиоца пријаве)   
 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр С  А Д  Р  Ж  А  Ј 
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