СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Година XLV

Број 6/18

49.
На основу члана 65. става 3. Закона о
уређењу простора и грађењу ("Службени гласник
Републике Српске" број 40/13 и 106/15), члана 36.
Статута општине Невесиње ("Службени гласник
општине Невесиње" број 6/17), Скупштина општине
Невесиње на својој 15. редовној сједници одржаној
дана 22.03.2018. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о висини накнаде по јединици мјере (м 2)
закупљеног градског грађевинског земљишта за
2018. годину.
I
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за м2
закупљеног градског грађевинског земљишта за
2018. годину, која се даје у закуп за постављање
привремених грађевинских објеката. .
II
Накнада за м2 закупљеног градског грађевинског
земљишта за 1 мјесец, утврђује се за:
I , II и III
IV, V и VI

зона................................
зона........................

3,00 КМ
2,00 КМ

Уколико је површина грађевинског земљишта под
објектом мања од површине закупљеног земљишта
цијена из претходног става примјењиваће се на
површину под објектом, а преостали дио закупљеног
земљишта обрачунаваће се 10% од утврђене цијене
по зонама из претходног става овог члана.

III
Обрачун и наплату за закупљено градско
грађевинско земљиште вршиће Одељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове и Одјељење за финансије.
IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Невесиње»
Број:01/013- 39/18
Датум:22.032018. год.

50.

ПРЕДСЈЕДНИК
Mомчило Вукотић с.р.

На основу члана 73. Закона о уређењу

простора и грађењу («Службени гласник Републике
Српске» број 40/13 106/15) и члана 7. Правилника о
обрачуну

23.03. 2018.год

накнада трошкова уређења градског грађевинског
землјишта («Службени гласник Републике Српске»
број 95/13) и члан 36. Статута општине Невесиње
(«Службени гласник општине Невесиње» број 6/17),
Скупштина општине Невесиње на својој 15. редовној
сједници одржаној дана 22.03.2018.године, д о н о с
и:
ОДЛУКУ
о висини накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта за 2018. годину
I
Овом Одлуком уређује се висина накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта за
пословни простор, стамбени и други простор за
урбано подручје града Невесиња,
II
На градском грађевинском земљишту општине
Невесиња инвеститори који планирају активности
изградње дужни су да уплате накнаду за уређење
градског грађевинског земљишта, осим ако је
урбанистичком сагласношћу уређење земљишта
дефинисано као обавеза инвеститора.
Накнада из става 1. овог члана за производне,
пословне и стамбене објекте по јединици корисне
површине објекта за 2018. годину износи 6,00 КМ (
14 % од висине ренте у првој градској зони).
Накнада за изгрању индивидуалних гаража, остава и
помоћних посторија по јединици корисне површине
објекта за 2018. годину наплаћује се у износу од 50%
од утврђене цијене.
III
За објекте у којима се врши промјена намјене
простора плаћа се накнада у износу од 6,00 КМ (14
%) од висине ренте у првој градској зони по јединици
корисне површине објекта).
IV
Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта може се исплатити и у ратама, и то за
иснос до 10.000,00 КМ у највише 12 мјесечних рата,а
за износ преко 10.000,00 КМ у највише 24 мјесечне
рате
V
Програм уређења градског грађевинског земљишта
донијет ће се након израде Просторног и
Урбанистичког плана Општине
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VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Невесиње.»
БРОЈ: 01-013-38/18
ПРЕДСЈЕДНИК
ДАТУМ, 22.03.2018. год. Момчило Вукотић с.р.
На основу члана 80 став 1. и став 4. Закона
о уређењу простора и грађењу («Службени гласник
Републике Српске» број 40/13 и 106/15), и члана 36.
Статута општине Невесиње ( «Службени гласник
општине Невесиње» број 6/17), Скупштина општине
Невесиње на својој 15. редовној сједници одржаној
дана 22.03.2018. године, д о н о с и

51.

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске
цијене м2 корисне површине стамбеног и пословног
простора, и висини накнаде за ренту (природне и
локацијске погодности и погодности изграђене
инфраструктуре) за 2018 годину
I
Овом Одлуком утврђује се просјечна, коначна,
грађевинска цијена м2 корисне површине стамбеног
и пословног простора из претходне године на
подручју општине Невесиње.
Просјечна, коначна, грађевинска цијена м2 корисне
површине стмбеног и пословног простора из
претходне године на подручју општине Невесиње у
тврђује се у износу од 1.000,00 КМ (једнахиљада КМ)
II
На основу утврђене цијене из претходног става
одређује се висина ренте (природне и локацијске
погодности изграђене инфраструктуре) на подручју
општине Невесиње за 2018 годину.
III
Висина ренте по м2 корисне површине грађевине
која ће се градити на градском грађевинском
землјишту утврђује се у проценту од просјечне,
коначне, грађевинске цијене из члана 1. ове одлуке,
која се множи са 0,80 што чини коефицијент
неразвијене јединице локалне самоуправе, и то по
зонама:
I
II
III
IV
V
VI

зона градског грађевинског земљишта
6%
или ............................................... 48 КМ по м2
зона градског грађевинског земљишта
5%
или................................................ 40 КМ по м2
зона градског грађевинског земљишта
4%
или .................................................32 КМ по м2
зона градског грађевинског земљишта
3%
или................................................. 24 КМ по м2
зона градског грађевинског земљишта 2 %
или............................................... 16 КМ по м2
зона градског грађевинског земљишта
1%
или .............................................. 8 КМ по м2

Накнада за природне погодности и погодности
изграђене инфраструктуре (једнократна рента) за
остала градска грађевинска земљишта изван ових
зона рачуна се као износ VI зоне.
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Накнада за природне погодности и погодности
изграђене инфраструктуре (једнократна рента) за
индивидуалне гараже, оставе и помоћне објекте
утврђује се у поценту од 50% од износа једнократне
ренте утврђене за зону којој припада.
IV
Накнада за једнократну ренту може се исплатити и у
ратама и то за иснос до 10.000,00 КМ у највише 12
мјесечних рата,а за износ преко 10.000,00 КМ у
највише 24 мјесечне рате
V
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Невесиње".
БРОЈ: 01-013- 37/18
ПРЕДСЈЕДНИК
ДАТУМ: 22.03.2018. год. Mомчило Вукотић с.р.
На основу члана 35. и 47. ст.1. тачка Закона
о уређењу простора и грађњу (“Сл.гласник РС“
бр.40/13,106/15 ), члана 4. Правилника о садржају и
начину доношења одлуке о изградњи објеката и
уређењу простора /“Сл.гласник РС“, бр.69/05 и
члана 36. Статута општине Невесиње /“Сл.гласник
општине Невесиње“, бр.6/17 /, Скупштина општине
Невесиње на својој 15. редовној сједници одржаној
дана 22.03.2018..године, д о н и ј е л а ј е:

52.

ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта Регулационог плана
„Црква Св.Илије на Моринама са гробљем“
I
Утврђује се Нацрт Регулационог плана „Црква
Св.Илије на Моринама са гробљем“ у општини
Невесиње , урађен од стране „ИГ“ д.о.о. Требиње,
јул 2017. године.
II
Утврђени Нацрт Регулационог плана „Црква
Св.Илије на Моринама са гробљем“ садржи:
А/ Општи дио
Б/ Текстуални дио
1.


2.


3.
4.


Уводно образложење
Увод
Планска документација вишег реда
Аналитичко-документациона основа
Постојеће стање: локација, природни
услови,
намјена
површина,
физичке
структуре,
саобраћај,
водоводи
канализација
и
електроенергетска
инфраструктура.
Основна концепција изградње и уређења
простора
Пројекција изградње и уређења простора
Намјена површина
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5.

Планирана изградња и општи УТ услови:
објекти, саобраћај, водовод и канализација
и електроенергетика-план.
Парцелација
Грађевинске и регулационе линије
Заштита средине и обликовање простора
Одлука о провођењу плана
Ц/ Графички дио

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Геодетска подлога Р=1:500
План намјене површина Р= 1:500
План просторне организације Р= 1:500
План саобраћаја Р= 1:500
План грађевинских и регулационих линија
Р= 1:500
План парцелације Р= 1:500
III

Утврђени Нацрт Регулационог плана „Црква
Св.Илије на Моринама са гробљем“ биће, након
усвајања ове Одлуке, изложиће се на јавни увид у
просторијама Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију општине
Невесиње, у трајању од 30 дана.
IV
Носилац припреме плана, Одјељења за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију
општине Невесиње, обавјестиће јавност о мјесту,
времену и начину излагања утврђеног Нацрт
Регулационог плана „Црква Св.Илије на Моринама
са гробљем““, путем огласа у два средства јавног
информисања, најмање два пута, први пут 8 дана
прије почетка јавног увида и други пут 15 дан
послије почетка јавног увида.
V
Обавјештење из предходног члана треба да садржи
мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, те рок
у којем се могу послати приједлози, примједбе и
мишљења на утврђени Нацрт документа.
VI
Носилац припреме плана обавезан је да на мјесту
на којем је изложен Нацрт плана обавјести јавност
да се детаљније информације, објашњења и помоћ
у формулисању примједби могу добити код носиоца
припреме и носица израде плана.
VII
Примједбе, приједлози и мишљења на Нацрт плана
уписују се у свеску са нумерисаним странама, која
ће се налазити у просторији у којој ће Нацрт плана
бити изложен или се у писаној форми достављају
носиоцу припреме који је обавезан да их достави
носиоцу израде плана.
VIII
Став носиоца израде о примједбама, мишљењима и
приједлозима разматраће се на јавној расправи, која
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ће се организовати року од 30 дана од дана
затварања јавног увида, на коју ће бити позвани
представници носиоца припремем носиоца израде и
организација из члана 32. став 4 Закона о уређењу
простора и грађењу, те чланови Савјета плана.
IX
Носилац припреме објавиће јавни позив на јавну
расправу у најмање једном дневном листу
доступном на територији цијеле Републике Српске,
три дана прије и на дан одржавања расправе, на
којој могу да присуствују сва заинтересована лица.
X
Ако се приједлог Нацрта Регулационог плана „Црква
Св.Илије на Моринама са гробљем“ на основу
прихваћених приједлога, мишљења и примједби
достављених у току јавног увида значајно разликује
од нацрта документа, носилац припреме дужан је
поново организовати јавни увид.
Трајање поновног јавног увида не може бити краће
од 8 дана.
Поновни јавни увид се може спроводити највише два
пута, након чега се доноси нова одлука о изради
документа просторног уређења.
XI
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине.Невесиње“
Број:01-013-68/16
Дана: 22.03.2018

ПРЕДСЈЕДНИК:
Вукотић Момчило с.р.

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 конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе (“Службени
гласник Републике Српске“ бр.20/12), члана 36.
Статута општине Невесиње („Службени гласник
општине Невесиње“ 6/17) Скупштина општине
Невесиње на 15. редовној сједници одржаној дана
22.03.2018 године донијела је:

53.

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје неизграђеног
грађевинског земљишта
у својини општине Невесиње за изградњу
пословних објеката
I
Овом Одлуком утврђују се услови и начин по којима
ће се спровести продаја неизграђеног грађевинског
земљишта у својини општине Невесиње , и то:
Парцела к.ч. број 137/41 (нови премјер) уписана у
Пл. Бр. 997 што одговара к.ч. број 868/1 (по старом
премјеру), уписана у з.к. 1757 површине 1095 м2, к.о.
Невесиње;
Парцела к.ч. број 137/42 (нови премјер) уписана у
Пл. Бр.997 што одговара к.ч. број 868/3 (по старом
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премјеру), уписана у з.к. 1757 површине 818 м2, к.о.
Невесиње;
II
Грађевинско земљиште из предходног члана
обухваћено је измјеном Регулационог плана „Војни
логор“ којим је предвиђена изградња пословних
објеката.
III
Продаја земљишта из тачке I ове Одлуке извршиће
се усменим јавним надметањем - лицитацијом, а у
складу са одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(Службени гласник Републике Српске, број 20/12)
Поступак лицитације спровешће Комисија коју је
именовала Скупштина општине.
IV
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке I ове Одлуке износи 13,00 КМ/м2
V
За учешће у поступку лицитације сваки учесник је
дужан уплатити износ од 10% од почетне продајне
цијене
непокретности на жиро рачун број
5520060000130331.
VI
Овлашћује се начелник општине да по окончању
лицитације, закључи уговоре о купопродаји
са
најповољнијим понуђачима, а по претходно
прибављеном
мишљењу
Правобранилаштва
Републике Српске - Сједиште замјеника Требиње.
Ако учесник лицитације из става 1. овог члана
одустане од закључења уговора, губи право на
повраћај положене кауције.
VII
Продајну цијену наваденог земљишта учесник
лицитације са којим се закључи 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.
VIII
Оглас о продаји грађевинског земљишта објавиће се
у једном дневном листу које излази на цијелој
територији Републике Српске, Огласној плочи
општине Невесиње, интернет страници општине 15
дана прије дана продаје.
IX
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Невесиње“.
Број: 01-013- 51/18
Дана:22.03.2018.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

На основу члана 59.став 2. Закона о
пољопривре- дном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12),
члана 12. Правилника о поступку давања у закуп

54.
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пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16), члана 39.став 2. алинеја 2.
Закона о локалној самоупави („Службени гласник
Републике
Српске“,
број
97/16),
претходно
прибављене
сагласности
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број
12.03.5-330-356/18 од 22.02.2018. године и члана
36. Статута општине Невесиње („Службени гласник“
бр.6/17) Скупштина општине Невесиње на 15.
редовној сједници одржаној 22.03.2018. године, д о
н o с и:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТАУ СВОЈИНИ РС НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ПУТЕМ
ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

I
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за давање у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Срспке на подручју општине Невесиње
путем прибављања писаних понуда.
Пољопривредно земљиште у својини Републике које
се даје у закуп налази се у КО:Оџак и Миљевац
укупне површине 102.0805 ха,
обрађеног
пољопривредног земљишта.
II
Пољопривредно земљиштe из тачке I ове одлуке,
даје се у закуп искључиво ради обављања ратарске,
сточарске
и
повртарске
пољопривредне
производње.
III
Пољопривредно земљиште из тачке I ове одлуке
даје се у закуп за обављање ратарске, сточарске и
повртарске производње на период од 8 година, уз
могућност продужења у складу са Законом о
пољопривредном земљишту.
IV
Максимална површина пољопривредног земљишта
из тачке I ове одлуке која се може дати у закуп
привредном друштву износи до 50 ха, предузетнику
до 20 ха и физичком лицу до 18 ха.
Понуђач не може поднијети понуду на већу
површину пољопривредног земљишта него што је
максимална дозвољена у расписаном јавном огласу.
V
Годишња цијена закупнине једног хектара (1
ха)пољопривредног земљишта,из тачке I ове одлуке
износи за:I класу 90 КМ, II класу 80 КМ, IIIкласу 70
КМ, IV класу 60 КМ, V класу 50 КМ и VI,VII и VIII
класу 30 КМ.
VI
Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује
се прије закључења уговора о закупу у новчаном
износу умањеном за износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа
уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у
пуном износу.
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VII
Право учешћа на овом јавном огласу имају
привредна друштва и предузетници који су
регистровани
за
обављање
пољопривредне
дјелатности у складу са прописима који регулишу
ову област и физичка лица која се баве
пољопривредном производњом, а који испуњавају
опште услове додјеле у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике прописане чланом 3.
Правилника
о
поступку
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике (у
даљем тексту: Правилник) и посебне услове из
јавног огласа.
VIII
Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица који немају
закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.
Ако за пољопривредно земљиште које се даје у
закуп није поднесена понуда лица која имају право
првенства у складу са ст. 1. Овог члана, може се
узети у разматрање понуда понуђача који има
закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.“.
IX
Надлежан орган јединице локлане самоуправе
Невесиње ће расписати Јавни оглас и обвјавити на
огласној табли Општине, интернет страници
Општине, Радио Невесињу
и
Инфо каналу
Невесиње.
Јавни оглас остаје отворен двадесет ( 20 ) дана,
рачунајући од дана објављивања.
Јавни оглас мора да садржи све елементе
прописане чланом 13. Правилника.
X
Поступак
давања
у
закуп
пољопривредног
земљишта у својини Републике спроводи Комисија
за давање у закуп пољопривредног земљишта, коју
формира начелник општине.
Начелник општине ће, на основу достављеног
обавјештења о резултатима давања у закуп
пољопривредног земљишта, најдаље у року од
петнаест ( 15 ) дана од дана закључивања Јавног
огласа,
спровести
поступак
утврђивања
најповољнијих писaних понуда за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике у
складу са Правилником.
XI
Након спроведеног поступка, Скупштина општине
Невесиње
ће
донијети
одлуку
о
избору
најповољнијег понуђача и додјели пољопривредног
земљишта у закуп на приједлог начелника општине
уз претходно прибављену сагласност Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
Републике Српске.

На основу одлуке из претходног става начелник
општине Невесиње ће закључити уговор о закупу са
изабраним понуђачима.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Невесиње“.
Број: 01-013-40/ 18
Дана:22.03.2018.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

На основу члана 69. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14,114/17
),члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 36. Статута општине Невесиње („Службени
гласник општинењ Невесиње“, број
6/17),
Скупштина општине Невесиње , на сједници
одржаној дана 22.03 .2018. године, донијела је

55.

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о кредитном задужењу
I
Одлука о кредитном задужењу општине Невесиње
(„Службени гласник општине Невесиње “,број 4/17 и
9/17) у дијелу којим је дефинисана намјена
кредитних средстава, односно План утрошка
кредитних средстава као саставни дио Одлуке,
мијења се на начин што се:
У табели Нове инвестиције, под редним бројем 1.
„број 670,000.00 “ замјењује бројем 540,000,00“.
У истој табели иза редног броја 1.додаје се редни
број 1а.који гласи:“Реконструкција водоводне мреже
у Улици Милоша Обилића 130.000 КМ “.
II
Саставни дио ове Одлуке је План утрошка
кредитних средстава - Табела – Нове инвестиције.
III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Невесиње“.
Број:01/013-52 /18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.03.2018.год. Момчило Вукотић с.р.
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ПЛАН УТРОШКА КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА
НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Р.бр.
1
1а
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Назив инвестиције
Реконструкција спортске дворане
Реконструкција водоводне мреже у Ул. М.Обилића
Реконструкција Дома културе (Кино сала)
Премјер катастра
Парцелација пољопривредног земљишта
Уређење паркинга испред спортске дворане и
прилаза основној и средњој школи
Беонско игралиште и парк ((Основна школа)
Реконструкција водоводне мреже у Ул.Цара Душана
Улица иза пословног центра
Улица кроз простор Касарне
Реконст. Ул.X. Херцеговачке бригаде(Водовод и асвалт)
Асвалтирање Улице на Гвозду
Реконструкција дијела Улице Вука Караџића(Болеро)
Реконстр.асвалтног слоја дјела Ул.Немањића
(поред Хотела)
Реконструкција дијела Улице Ива Андрића (Килавци)
Кружни ток (испод Хотела)
Асвалтирање Улице Николе Пашића (Борачка зграда)
Пројекат за болницу (набавка опреме) УНДП
Централни споменик борцима отаџбинских ратова
Ватрогасни дом (Централно гријање)
Селектори кромпира
Брендирање кромпира (лиценца)
Израда регулационих планова
Реконструкција зграде Комуса
Реконструкција Ул.Вука Торовоћа
Реконструкција Светосавске улице (Пјешачка стаза)
Адаптација пословног простора (Ивањица доо)
Пројекти и геодетски снимци за Ул.Цара Душана
и Ул.Милоша Обилића)
Расвјета на Гвозду
Асвалтирање пута-крак Залужје
Асвалтирање пута- крак Братач
Адаптација пута-МЗ Дрежањ
Адаптација пута-Бијења
УКУПНО:

Број:01/13- 52 /18
Датум: 22.03.2018.год

Одлука
01/013-146/17
670.000,00

200.000,00
120.000,00
35.000,00
63.343,00

257.200,00
120.000,00
35.000,00
65.000,00

Одлука
01/013- 52/18
540.000,00
130.000,00
257.200,00
120.000,00
35.000,00
65.000,00

55.000,00
100.000,00
42.000,00
103.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
20.000,00

55.000,00
100.000,00
42.000,00
103.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
20.000,00

30.000,00
50.000,00
30.000,00
14.129,55
45.000,00
10.000,00
40.000,00
15.000,00
15.500,00
30.000,00
25.000,00
35.879,00
18.690,00
8.000,00

30.000,00
50.000,00
30.000,00
14.129,55
45.000,00
10.000,00
40.000,00
15.000,00
15.500,00
30.000,00
25.000,00
35.879,00
18.690,00
8.000,00

2.500,00
40.000,00
40.000,00
21.000,00
21.000,00
2.053.898,55

2.500,00
40.000,00
40.000,00
21.000,00
21.000,00
2.053.898,55

1.218.343,00

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске „бр 97/16) и члана 36. Статаута општине
Невесиње (« Службени гласник општине Невсиње
«број 6/17 Скупштина општине Невесиње на својој
15. редовној сједници одржаној дана 22.03.2018.
год. донијела је

56.

КОДЕКС
ПОНАШАЊА ЗА ИЗАБРАНЕ ОДБОРНИКЕ У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
I.

Одлука
01/013-73/17
800.000,00

УВОДИ ДИО
Члан 1.

(1) Овим кодексом изабрани одборници у
Скупштини општине Невесиње (у даљем тексту:
Одборници)
промовишу
етичке принципе
и
стандарде
свог
понашања,
којих
ће
се
придржавати како би у области свог дјеловања

мандат остварили у најбољем интересу свих
грађана општине.
(2)
Одборници
Скупштине
општине
Невесиње ,
као
непосредно
изабрани
представници свих грађана у општини Невесиње
узајамно, се обавезују на поштовање овог кодекса,
а све у циљу јачања повјерења јавности, личног
и политичко
интегритета и ауторитета који
припада Скупштини општине Невесиње и њима као
њеном саставном дијелу.
(3) Поједини изрази употребљени у овом
кодексу за означавање мушког или женског рода
подразумјевају оба пола.
II

ПРИМЈЕНА КОДЕКС
члан 2.

(1) Кодекс се односи на одборнике Скупштине
општине Невесиње, као изабране представнике
грађана којим је мандат повјерен на непосредним и
тајним изборима.
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Принципи понашања установљени овим
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ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА
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нарочито ако су то ставови супротни уставу,
законима, Статуту општине и другим прописима.
Члан 7.
5..

Отвореност и односи са медијима

члан 3.
1. Примат закона и општег интереса
(1) Изабрани представници у свом цјелокупном
дјеловању увијек ће поштовати приоритет
закона и општег интереса и своје активности
усмјерити и дјеловати у остваривању јавног
интереса.
(2)
Изабрани представници увијек ће имати на
уму да су изабрани представници сви
грађана општине Невесиње, а не неког њиховог
дијела.У свом дјеловању увијек ће одлуке и акције
подешавати искључиво у оквиру прописа и по
процедурама које су предвиђене прописима.
(3)
Ниједну своју одлуку неће донијети нити
ће гласати, нити прећутати да јавноизнесу свој
став уколико им је познато да одређени акт који трба
да се донесеније у складу са прописима или да није
поштована процедура њиховогдоношења.
Члан 4.
2. Интегритет
У свом дјеловању изабрани представници одборници ће, према свом знању и способностима
увијек самостално доносити своје одлуке за које су
одговорни,
имајући притом
у виду најбоље
интересе свих грађана и неће преузимати
финансијске и друге обавезе према појединцима и
организацијама које би заузврат тражиле да врше
утицај на њих у обављању њихових јавних фунција.
Члан 5.
3. Несебичност

(1)
Изабрани представници - одборници ће у
свом дјеловању и увези са одлукама које
доносе увијек бити отворени, благовремено
обавјештавати јавност путем средстава јавног
информисања и ниједном својом активношћу неће
избјегавати да јасно и јавно саопште своје ставове и
разлоге за сопствене одлуке и понашања.
Према захтјевима медија ће
поштено и у
потпуности пружати информације везано
за обављање њихових дужности и неће пружати
ниједну повјерљиву информацију или информацију
која се тиче приватног живота изабраних
представника - одборника или трећих лица.

(2)

Члан 8.
6.

Поштење и одговорност

(1)
Изабрани представници одборници ће своје
дужности извршавати поштено у
најширем смислу ријечи и за своје одлуке и
активност су одговорни и суду јавности и биће увијек
спремни да се подвргну било којој врсти контроле
која одговара њиховом положају.
(2)
Осјећајући сопствену одговорност изабрани
представник одборник неће своју
позицију користити за давање приједлога аката или
инсистирати на доношењу акта за који зна, или је
очигледно да је супротан прописима.
Члан 9.
7.Избјегавање сукоба интереса

Поштујући правила да мандат припада изабраном
представнику - одборнику, а не политичкој старнци
са чије листе је изабаран, изабрани представнициодборници ће поступати у складу са општим
интересом који искључује рад за финансијску добит
или било коју другу директну или индиректну корист
за себе или лица из приватног окружења.
Члан 6.
4. Забрана мита и корупције
Изабрани представници – одборници ни у ком
случају неће у обављању својих фунција примати
или давати неку накнаду, обећавати накнаду или
какаву другу корист или се понашати на било који
други начин што се може окарактерисати као
активно или пасивно подмићивање по важећем
законодавству,а у вези са подржавањем или
неподржавањем одређених приједлога аката, а

(1)
Изабрани представници ће се у сваком
случају придржавати одредаба Закона о
сукобу интереса и других закона који уређују
неспојивост
фунција
изабраног
представикаодборника са фунцијим или положајем у локалној
управи, државном органу или предузећу. У свим
случајевима наступања сукоба интереса или
неспојивости фунције, изабрани службеник ће у
најкраћем року пријавити такав случај и одступити
са позиције.
(2)
Изабрани представници ће у сваком случају
током расправе пријавити сукоб
интереса,ако се разматра одређени акт који трба да
буде усвојен и по коме би он, или његови сродници
или пријатељи или правни субјект у коме има
финансијски или други интерес, трбало да оствари
какву корист или привилегију и приликом
одлучивања ће се изузет од изјашњавања.
Поред законске обавезе кад је изабрани
представник обавезан да се уздржи од вијећања и
гласања у одређеној правној ствари код изабраног
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представник постоји и морална обавеза да се због
личног интереса уздржи од напријед наведених
радњи и да на то укаже прије отварања расправе по
том питању, као и да се уредно придржава захтјева
за пријаву података или давање информација о
фунцијама које заузима, занимању и помјенама у
његовој имовини.
Члан 10.
8.

Управљање ресурсима
(1)
Од изабраних представника- одборника се
очекује да јавним ресурсима
управљају наефективан, ефикасан и економичан
начин, искључујући њихово коришћење у приватне
сврхе ,и да
са највећом пажњом и осјећајем
сопствене одговорности доносе одлуке које се
односе на финансијска средства и управљање
имовином општине у складу са прописима и општим
интересом.Својим понашањем неће дати повода,
нити активно или пасивно учествовати у
припремању
или
подстицању
доношења
неправилних одлука које би им могле донијети личну
корист или остварење нечијег приватног интереса са
којим су повезани финансијским или неким другим
интересом
(2)
Изабрани представници - одборници ће се
уздржавати од свих акција, које би
трбала да резултирају избором именовањем или
постављењем лица на одређене позиције,а да се
притом не спроведу прописи, не обезбиједи поступак
отворене јавне конкуренције, независне провјере и
поштовања принципа квалитета ,професионалности
знања и способности.
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представници –одборници ће у сваком случају
иступати са уважавањем и поштовањем, његовати
културу дијалога, разговјетно саопштавати своје
мисли и идеје, избјегавајући коришћење израза који
могу вријеђати или омаловажавати друге личности
или групе, на тај начин поштујући једнака права свих
на уважавање њихове личности и увјерења.
(2)
Поштујући обавезе изабрани представници
- одборници су дужни присуствовати
сједницама Скупштине општине и тијела чији су
чланови, а уважавајући једни друге, неће напуштати
засједања прије завршетка а ни током трајања, а да
прије тога јавно или предсједавајућем не саопште
разлог привременог или потпуног напуштања
засједања. Ако су оправданим разлогом спријечени
да присуствују састанцима или сједницама на које су
уредно и благовремено позвани, предсједавајућем
ће саопштити те разлоге, а он ће скупштину, тијело
или форум обавијестити о разлогу изостанка
позваног одборника.
(3)
Такође изабрани представник одборник ће
настојати да присуствује јавним
манифестацијама или јавним скуповима на које су
уредно и благовремено позвани у својству изабраног
представника.
IV

СВЕЧАНА ИЗЈАВА
члан 14.

Изабрани представници – одборници
приликом преузимања дужности дају свечану изјаву
како је то предвиђено Пословником о раду
Скупштине и потписаће посебну изјаву о прихватању
и обавезама поштивања овог Кодекса.

Члан 11.
9.Обавеза професионалног усавршавања
У
циљу
што
успјешнијег
обављања
професионалних дужности, изабрани представникодборник ће како самосталним активностима тако и
присуствујући семинарима и другим облицима
едукације, обогаћивати и усавршавати своје знање и
способности.
Члан 12.
10. Избјегавање кумулације позиције
Изабрани представник – одборник ће у
потпуности бити посвећен испуњавању дужности
које му припадају као непосредно изабраном
представнику, а именовања на друге позиције ће
прихватити само у оној мјери каја неће умањити
његове радне и друге способности и извршавње
основних обавеза.
11.Узајамно поштовање и уважавање

V

ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА
члан 15.

(1) Изабрани представници – одборници ће се
узајамно подсјећати и позивати
нобавезепоштивања
принципа
понашања
утврђених овим Кодексом.
(2) Предсједник скупштине општине ће са
највећом пажњом пратити остваривање
принципа утврђених овим Кодексом и биће
овлашћен да у сваком моменту упозори на обавезу
понашања у слкаду са Кодексом, као да предузме и
друге мјере у складу са Пословником Скупштине
општине
(3)
Изабрани представници- одборници – ће
својим активностима подстицати
одржавање грађанских панела у просторијама
Скупштине општине, као облик непосредног учешћа
грађана у локалној самоуправи, а на којим би
грађани износили своје виђење, између осталог , и о
поштивању овог Кодекса понашања.

члан 13.
Члан 16.
(1)
У међусбној комуникацији и уопште
комуникацији са јавношћу изабрани

(1) Изабрани представник- одборник
биће
спреман да у случају установљавања повреденеке
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од одредаба овог Кодекса буде подвргнут
кажњавању, а по поступку утврђеном овим
Кодексом.
(2) Сврха овог кажњавања је јавна осуда
неприхватљивог понашања супротног овом
Кодексу, као и морални утицај на будуће понашање
изабраног представника- одборника.
(3) .Казне за повреде неке од одредаба овог
Кодекса су:
- укор,
- јавни укор са објављивљњем извјештаја и
одлуке,
- новчана казна.
(4)
Уз казну укора и казну јавног укора са
објављивањем одлуке може се, као
споредна казна , изрећи и новчамна казна, у складу
са овим Кодексом.
Члан 17.
(1)
Ако се изрекне казна укора као
споредна казна може се изрећи и новчана
казна у висини од 10% од мјесечне одборничке
накнаде за период од два мјесеца.
(2) Ако се изрекне казна јавног укора са
објављивањем извјештаја и одлуке, као
споредна казна може се изрећи и новчана казна у
висини од 20% од мјесечне одборничке накнаде за
период од четири мјесеца.
(3) Новчана казна као главна казна, изриче с у
висини од 40% од мјесечне
одборничке накнаде за период од три до шест
мјесеци.Ако је изречена новчана казна као главна
казна сматра се да је изречена, као споредна, и
казна јавног укора са објављивањем извјештаја и
одлуке.
Члан 18.
(1) У циљу обезбјеђивања примјене овог
Кодекса, Скупштина општине образује Етичку
комисију части (у даљем тексту Комисију)
(2)
Комисија прати примјену кодекса, а
нарочито јавно изнесене примјдбе и препоруке (у
било коме облику), поступа по појединачним
приједлозима за утврђивање постојања повреде
Кодекса, подноси извјештаје Скупштини општине са
препорукама и има друга овлашћења утврђена овим
Кодексом.
(3)
Комисија се састоји од пет чланова од
који су три из реда одборника а два из ред угледних
и афирмисаних грађана у јавном животу.
(4) Комисија бира предсједника из реда својих
чланова који су одборници.
(5) Комисија доноси Пословик о свом раду.
Члан 19.
(1) Сваки члан јавности је овлашћен да поднесе
пријаву повреде овог Кодекса, а у пријави ће
обавезно навести за које радње сматара да су
повреда Кодекса и којим доказима то потврђује.
(2) Комисија разматара пријаву и овлашћена
је да проведе поступак испитивања
oснованости пријаве, да проведе потпуни доказни
постипак и након тога одлучи да ли постоји повреда
неке од одредаба овог Кодекса.
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(3) Ако Комисија закључи да није било
повреде неке од одредаба овог Кодекса о томе ће
обавијестити подносиоца пријаве, а Скупштину
општине ће о таквим случајевима обавјештавати
најмање шестомјесечно.
(4) Ако Комисија закључи да је одређени
изабрани представник-одборник учинио повред неке
од одредреди овог Кодекса, Скупштини општине ће
поднијети детаљан извјештај са препорукама о
извршењу одређене казне.
(5) Скупштина општине одлучује о врсти и
висини казне на основу препорука Комисије,изузев
ако сама приложи додатне доказе о непостојању
повреде Кодекса или поврде поступка утврђеног
овим Кодексом.
Члан 20.
(1) Казна укора се извршава саопштавањем
предсједника Скупштине општине о изреченој казни
и
доставом
примјерка
Одлуке
изабраном
представнику- одборнику, према коме је казна
изречена.
(2) Казна јавног укора са објављивањем
извјештаја и одлуке се извршава објављивањем
извјештаја и одлуке Скупштине општине о извршењу
казне у « Службеном гласнику општине Невесиње «
и једном од дневних листова.
(3) Новчана казна се извршава доставом
одлуке Скуопштине општине служби за обрачун
одборничких накнада, која ће обезбиједити њено
извршење умањењем одборничке накнаде, у складу
са том одлуком.
(4) .О изреченим казнам за повреду овог
Кодекса води се евиденција у Стручној служби
Скупштина општине.
VI

ОБЈАВЉИВАЊЕ
члан 21.

(1) Својим
активностима
изабрани
представници
–одборници
ће
обезвиједити
промоцију овог Кодекса у јавности и у медијима.
(2) Овај Кодекс ће се овјавити у «Службеном
гласнику општине Невесиње и као посебна
публикација
члан 22.
Кодекс ће ступити на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Невесиње».
Број: 01-013 - 45/18
Датум, 22.03.2018.. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36.
Статута општине Невесиње („Службени гласник

57.
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општине Невесиње“ број 6/17) Скупштина општине
Невесиње је на 15. сједници одржаној 22.03. 2018.
године, донијела

1) Ристо Ђонлага, дипл.маш. инж, предсједник,
2) Татјана Јонлија, професор разредне наставе
3) Јелена Лажетић, професор разредне наставе
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објаве у „Службеном гласнику општине Невесиње“.
Образложење
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Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36.
Статута општине Невесиње („Службени гласник
општине Невесиње“ број 6/17) Скупштина општине
Невесиње је на 15. сједници одржаној 22.03.2018.
године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Невесиње

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља Невесиње
1. За чланове Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Невесиње , на период од
четири године именују се:
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За чланове Управног одбора Јавне установе Центар
за социјални рад Невесиње, на период од четири
године именују се:

1) Маја Граховац, дипл.инж.технол. предсједник,
2) Милан Вујадиновић, проф. физичке културе
3) Вања Гутић, дипл.инг пољопривреде
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објаве у „Службеном гласнику општине Невесиње“.
Образложење

На основу Одлуке Скупштине општине Невесиње o
утврђивању критеријума за избор и именовање
чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља
Невесиње број 01- 013-38/17 oд 10.03.2017. године
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 2/17),
расписан је Јавни конкурс за избор и именовање
чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља
Невесиње број 01-013-2/18 од 15.01.2018. године.
Јавни конкурс за избор објављен је у дневном листу
и у „Службеном гласнику Републике Српске“
Поступак по јавном конкурсу провела је Комисија за
избор чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Невесиње именована
рјешењем Скупштине општине Невесиње број 01013-40/17 од 10.03.2017. године . Комисија је након
проведеног поступка доставила начелнику општине
извјештај о проведеном поступку са предложеном
ранг листом кандидата. На основу предложене ранг
листе од стране комисије, начелник општине је
доставио Скупштини општине приједлог за чланове
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом
здравља Невесиње. Имајући у виду наведено, а у
складу са чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16),
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/07,
109/12 и 44/16) и чланом 36. Статута општине
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“
број 6/17), ријешено је као у диспозитиву рјешења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог
Рјешења не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у
Требињу, у року од 30 дана од дана достављања
рјешења.

На основу Одлуке Скупштине општине Невесиње o
утврђивању критеријума за избор и именовање
чланова Управног одбора Јавне установе Центра за
социјални рад Невесиње број 01- 013 -38/17 oд
10.03.2017. године („Службени гласник општине
Невесиње“ број 2/17), расписан је Јавни конкурс за
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Невесиње број
01- 013-2/18 од 15.01.2018. године. Јавни конкурс за
избор и именовање објављен је у дневном листу и у
„Службеном гласнику Републике Српске“. Поступак
по јавном конкурсу провела је Комисија за избор
чланова Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Невесиње именована је рјешењем
Скупштине општине Невесиње број 01-013- 40/17 од
10.03.2017. године. Комисија је након проведеног
поступка доставила начелнику општине извјештај о
проведеном поступку са предложеном ранг листом
кандидата. На основу предложене ранг листе од
стране комисије, начелник општине је доставио
Скупштини општине приједлог за чланове Управног
одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Невесиње. Имајући у виду наведено, а у складу са
чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16),
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/07,
109/12 и 44/16) и чланом 36. Статута општине
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“
број 6/17), ријешено је као у диспозитиву рјешења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог
рјешења не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у
Требињу, у року од 30 дана од дана достављања
рјешења.

Број: 01-013- 2-2/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.03.2018 године Момчило Вукотић с.р.

Број: 01-013-2-1/18
Датум:22.03..2018 године

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике

59.

58.

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић

с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
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Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36.
Статута општине Невесиње („Службени гласник
општине Невесиње“ број 6/17) Скупштина општине
Невесиње је на 15 сједници одржаној 22.03.2018.
године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Јавне
установе за предшколско васпитање и образовање
– Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“
Невесиње
1. За чланове Управног одбора Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање – Дјечији
вртић „Света Евгенија царица Милица“ Невесиње ,
на период од четири године именују се:

1) Јелена Вујичић, наставник предшколског
васитања, предсједник,

2) Дајана Појужина,дипломирани економиста
3) Николина Ивановић ,професор математике
2.

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објаве у „Службеном гласнику општине
Невесиње“.
Образложење

На основу Одлуке Скупштине општине Невесиње o
утврђивању критеријума за избор и именовање
чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља
Невесиње број 01- 013-122/17 oд 11.08.2017. године
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 8/17),
расписан је Јавни конкурс за избор и именовање
чланова Управног одбора ЈУ за
предшколско
васпитање и образовање – Дјечији вртић „Света
Евгенија царица Милица“ Невесиње број 01-0132/18 од 15.01.2018. године. Јавни конкурс за избор
објављен је у дневном листу и у „Службеном
гласнику Републике Српске“. Поступак по јавном
конкурсу провела је Комисија за избор и именовање
чланова Управног одбора Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање – Дјечији
вртић „Света Евгенија царица Милица“ Невесиње
именована
рјешењем Скупштине општине
Невесиње број 01-013-125/17 од 11.08.2017. године .
Комисија је након проведеног поступка доставила
начелнику општине извјештај о проведеном поступку
са предложеном ранг листом кандидата. На основу
предложене ранг листе од стране комисије,
начелник општине је доставио Скупштини општине
приједлог за чланове Управног одбора Јавне
здравствене установе Дом здравља Невесиње.
Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), чланом 16. став 6.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16) и
чланом 36. Статута општине Невесиње („Службени
гласник општине Невесиње“ број 6/17), ријешено је
као у диспозитиву рјешења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог
Рјешења не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у
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Требињу, у року од 30 дана од дана достављања
рјешења.
Број: 01-013-2-318
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.03..2018 године Момчило Вукотић с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36.
Статута општине Невесиње („Службени гласник
општине Невесиње“ број 6/17) Скупштина општине
Невесиње је на 15. сједници одржаној 22.03.2018.
године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за информисање и културу
Невесиње

60.

1. За чланове Управног одбора Јавне установе
Центар за информисање и културу Невесиње , на
период од четири године именују се:

1) Мирела Савић, проф раз. наставе, предсједник,
2) Наташа Радић , професор раз. наставе
3) Љубица Шаренац , професор раз. наставе
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објаве у „Службеном гласнику општине Невесиње“.
Образложење
На основу Одлуке Скупштине општине Невесиње o
утврђивању критеријума за избор и именовање
чланова
Управног
одбора
ЈУ
Центар
за
информисање и културу Невесиње број 01- 01338/17 oд 10.03.2017. године („Службени гласник
општине Невесиње“ број 2/17), расписан је Јавни
конкурс за избор и именовање чланова Управног
одбора ЈУ Центар за информисање и културу
Невесиње број 01-013-2/18 од 15.01.2018. године.
Јавни конкурс за избор објављен је у дневном листу
и у „Службеном гласнику Републике Српске“.
Поступак по јавном конкурсу провела је Комисија за
избор чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за информисање и културу
Невесиње
именована рјешењем Скупштине општине Невесиње
број 01-013-40/17 од 10.03.2017. године . Комисија је
након проведеног поступка доставила начелнику
општине извјештај о проведеном поступку са
предложеном ранг листом кандидата. На основу
предложене ранг листе од стране комисије,
начелник општине је доставио Скупштини општине
приједлог за чланове Управног одбора Јавне
установе Центар за информисање и културу
Невесиње. Имајући у виду наведено, а у складу са
чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16),
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/07,
109/12 и 44/16) и чланом 36. Статута општине
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“
број 6/17), ријешено је као у диспозитиву рјешења.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог
Рјешења не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у
Требињу, у року од 30 дана од дана достављања
рјешења.

Невесиње» број 10/17),
Скупштина општине
Невесиње на својој 15. редовној сједници одржаној
дана
22.03.2018. године, након разматрања
Информације о стања у области пољопривреде на
подручју општине Невесиње за 2017. годину и
Програмa развоја пољопривреде за 2018. годину донијела

Број: 01-013-2-4/18
Датум:22.03..2018 год.

je

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

На основу члана 36. Статута општине
Невесиње («Службени гласник општине Невесиње»
број 6/17) и 128. Пословника о раду Скупштине
општине Невесиње («Службени гласник општине
Невесиње» број 10/17),
Скупштина општине
Невесиње на својој 15. редовној сједници одржаној
дана
22.03.2018. године, након разматрања
Анализе стања у области комуналне дјелатности
(снабдјевеност водом, изградња и одржавање
водоводне и канализационе мреже) донијела je

61.

ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се, Анализа стања у области комуналне
дјелатности (снабдјевеност водом, изградња и
одржавање водоводне и канализационе мреже)
која је саставни дио овог Закључка.

2.

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

Број: 01/013 - 42/18
Датум:22.03.2018.год

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

На основу члана 36. Статута општине
Невесиње («Службени гласник општине Невесиње»
број 6/17) и 128. Пословника о раду Скупштине
општине Невесиње («Службени гласник општине
Невесиње» број 10/17),
Скупштина општине
Невесиње на својој 15. редовној сједници одржаној
дана
22.03.2018. године, након разматрања
Анализе стања у области комуналних дјелатности
(одржавање јавне чистоће, јавних површина,
зеленила и плана кориштења јавних површина),
донијела je

ЗАКЉУЧАК
1.

2. Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласник општине
Невесиње
Број: 01/013- 44 /18
Датум: 22.03.2018. год.

1.

2.

Усваја се, Анализа стања у области комуналних
дјелатности (одржавање јавне чистоће, јавних
површина, зеленила и плана кориштења јавних
површина), која је саставни дио овог Закључка.
Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласник општине
Невесиње“

БРОЈ: 01/013- 43/18
Датум: 22.03.2018 .год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

На основу члана 36. Статута општине
Невесиње («Службени гласник општине Невесиње»
број 6/18) и 128. Пословника о раду Скупштине
општине Невесиње («Службени гласник општине

63.

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

На основу члана 36. Статута општине
Невесиње («Службени гласник општине Невесиње»
број 6/17) и члана 128. Пословника о раду
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник
општине Невесиње» број 10/17),
Скупштина
општине Невесиње на својој 15. редовној сједници
одржаној дана 22.03.2018.године, након разматрања
Информације о реализацији Стратегије развоја
2014-2023 општине Невесиње за 2017. годину,
донијела је

64.

ЗАКЉУЧАК

62.

ЗАКЉУЧАК

Усваја се, Информација о стања у области
пољопривреде на подручју општине Невесиње
за
2017. годину и Програм развоја
пољопривреде за 2018. годину, који су
саставни дио овог Закључка.

1.
Усваја се, Информација о реализацији
Стратегије развоја 2014-2023 општине Невесиње за
2017. годину, која је саставни дио овог Закључка.
2.
Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласник општине
Невесиње“
Број: 01/013-41/18
Датум: 22.03.2018.. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

На основу члана 36. Статута општине
Невесиње («Службени гласник општине Невесиње»
број 6/17) и Пословника о раду Скупштине општине
Невесиње («Службени гласник општине Невесиње»
број 10/17), Скупштина општине Невесиње на својој
15. редовној сједници одржаној дана 22.03.2018.
године, након разматрања Извјештај о раду Савјета
Мјесних заједница/ Анализа рада и стања Мјесних
заједница општине Невесиње, донијела je

65.

ЗАКЉУЧАК
1.
Усваја се, Извјештај о раду Савјета Мјесних
заједница/ Анализа рада и стања Мјесних заједница
општине Невесиње , која је саставни дио овог
Закључка
2.
Прихватају се ставови Комисије за Мјесне
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-

-

да се предсједницима Савјета МЗ укаже на
обавезу одржавања састанака у роковима
утврђеним Одлуком о Мјесним заједницама,
односно да се тромјесечно одржи најмање
један састанак Савјета.
да
начелник Одјељења Опште управе и
координатор за МЗ
организују
састанак
Савјета МЗ Придворци уз присуствовао
начелник општине, како би се превазишла
тренутна ситуација и дали одговори
на
поствљена и друга неријешена питања.
да се у најскорије вријеме у свим МЗ у којим
поступак примопредаје није спроведен одрже
састанци новоизабраних Савјета и позову
бивши
предсједници
и
поступак
примопредаја зврши.

3.Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласник општине Невесиње“
БРОЈ: 01/013-223/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.03.2018 .године Момчило Вукотић с.р.

66.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ
Комисија за расписивање и споровођење Јавног
позива за прикупљање писмених понуда
за избор најповољнијег понуђача, у сврху
реализације Одлуке СО („Службени гласник
општине Невесиње“, број 1/18)
Цара Душана 44, 88 280, Тел. 059/601-011, 059/601551, факс 059/601-018, е-пошта
nacelnik.nevesinje@gmail.com,
www.opstinanevesinje.rs.ba
На основу члана III Одлуке о расподјели
неперспективних локација и осталих некретнина које
су служиле за потребе система одбране на
територији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 60/08 и 104/08), Уговора о
преносу права располагања и кориштења, број ОПУ38/09 од 26.1.2009. године и Одлуке Скупштине
општине Невесиње о прихватању реализације
Одлуке Владе Републике Српске о расподјели
неперспективних локација и осталих некретнина које
су служиле за потребе система одбране на
територији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 60/08 и 104/08) („Службени
гласник општине Невесиње“, број 1/18), Комисије за
расписивање и спровођење Јавног позива за
прикупљање
писмених
понуда
за
избор
најповољнијег понуђача, у сврху реализације Одлуке
СО („Службени гласник општине Невесиње“, број
1/18), расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда за избор
најповољнијег понуђача/суинвеститора, у сврху
изградње стамбеног објекта, за збрињавање
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седам припадника пријашњег Министарства
одбране и Војске Републике Српске

заједнице и сарадњу са општинама и градовима и
то:
-
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1. Општина Невесиње расписује Јавни позив за
прикупљање
писмених
понуда
за
избор
најповољнијег понуђача, суинвеститора у сврху
изградње стамбеног објекта, за збрињавање седам
припадника пријашњег МО и Војске РС, у улици
Обрена
Ивковића
бб,
планирана
измјеном
регулационог плана „Војни логор“ („Службени
гласник општине Невесиње“, број 12/17), смјештена
у II грађевинској зони, а све у сврху реализације
Одлуке Владе РС о расподјели неперспективних
локација и осталих некретнина које су служиле за
потребе система одбране на територији Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
60/08 и 104/08).
Објекат се састоји од двије ламеле спратности П+6,
појединачних габарита 14,40 х 25,60 m. Уређењем
партера предвиђена је изградња паркинг мјеста,
односно за сваку стамбену јединицу по једно
паркинг мјесто, а за пословну у складу са намјеном
простора. Једна Ламела је постављена паралелно
са улицом Обрена Ивковића док је друга Ламела
постављена окомито на исту. Колски приступ објекту
је предвиђен са новопројектоване саобраћајнице на
сјеверозападној страни објекта, док је пјешачки
приступ објекту омогућен са свих страна.
Разгледање непокретности-земљишта, које је
предмет заједничког улагања, увид у власничко и
посједовно стање, копију плана и просторно планску
документацију биће омогућен у временском периоду
трајања Jавног позива.
Изабрани најповољнији понуђач/суинвеститор је у
обавези да изгради стамбено пословни објекат, у
свему према горе наведеном регулационом плану, у
коме ће општина Невесиње задржати право
власништва на седам станова и то:
1.
2.
3.

3.

двије гарсоњере или једнособна стана у
2
површини од 33-40 m ,
2
четири двособна стана, у површини од 63-65 m ,
један четверособан стан, у површини од 70-75
2
m.
Општина Невесиње улаже:

- градско грађевинско земљиште, означено као к.ч.
број 137/31 и 571/8 - нови премјер што одговара
старом премјеру број 868/2, 866/2 и 866/1, површине
2
2717 m , уписано у Посједновни лист број 997 к.о.
Невесиње и зк уложак 1757, са правом својине
Општине Невесиње у дијелу 1/1, у вриједности од
2
35.321,00 КМ (13,00 КМ/m )
- сноси трошкове Накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и Накнаде за ренту, као
такса које се плаћају у поступку добијања
грађевинске дозволе, а пропорционално укупној
површини седам станова на које задржава
власништво.
- сноси трошкове израде главног прикључака
електричне
енергије,
воде
и
канализације
пропорционално укупној површини седам станова на
које задржава власништво.
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- сноси трошкове издавања Употребне дозволе
пропорционално укупној површини седам станова на
које задржава власништво.
3. Обавезе суинвеститора/понуђача су:
- Израда техничке документације на нивоу Главног
пројекта, урађен од стране овлаштене куће, а све
према Закону о уређењу простора и грађењу, који
обухвата све фазе радова неопходне за
функционисање стамбено пословних објеката а у
складу са Регулационим планом (архитектура,
конструктивна фаза, фаза ВиК, Електоинсталације).
- Извјештај о ревизији Главног пројекта урађен од
стране овлаштене куће, а према Закону о уређењу
простора и грађењу.
- Израда Елабората енергетске урађен од стране
овлаштене куће, а према Закону о уређењу
простора и грађењу.
- Израда Елабората заштите од пожара урађен од
стране овлаштене куће, а према Закону о уређењу
простора и грађењу.
- Предаја седам станова, назначених у тачки 1.
овога позива, у власништво општине Невесиње.
4.Рок за извођење радова и динамика грађења
- Извођење радова на планираним објектима се
врши парцијално. Прво се врши извођење радова на
Ламели која је орјентисана управно на улицу Обрена
Ивковића. Рок за извођење радова на овој Ламели је
548 радних грађевинских дана. По завршетку
изградње ове Ламеле приступа се изградњи Ламеле
која је орјентисана паралелно са улицом Обрена
Ивковића. Рок за изградњу је идентичан року за
изградњу прве Ламеле.
5.Право учешћа имају сва правна лица која
благовренемо доставе писмено затворене понуде и
која испуњавају следеће услове:
5.1. Лична способност понуђача/ суинвеститора
а) да у кривичном поступку није осуђен
правоснажном пресудом за кривична дјела
организованог криминала, корупцију, превару или
прање новца, у складу са важећим прописима у
Босни и Херцеговини или земљи у којој је
регистрован;
б) да није под стечајем или није предмет стечајног
поступка или је предмет поступка ликвидације,
односно у поступку је обустављања пословне
дјелатности, у складу са важећим прописима у
Босни и Херцеговини или земљи у којој је
регистрован;
в) да је испунио обавезе у вези са плаћањем
пензијског и инвалидског осигурања и здравственог
осигурања, у складу са важећим прописима у Босни
и Херцеговини или прописима земље у којој је
регистрован;
г) да је испунио обавезе у вези са плаћањем
директних и индиректних пореза, у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини или
земљи у којој је регистрован.
У сврху доказивања услова из тачки а, б, в, г
неопходно је доставити следећа документа:
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а) извод из казнене евиденције надлежног суда да у
кривичном поступку није осуђен правоснажном
пресудом за кривична дјела организованог
криминала, корупцију, превару или прање новца, у
складу
саважећим
прописима
у
Босни
и
Херцеговини или земљи у у којој је регистрован;
б) актуелни извод из судског регистра или потврда
из евиденције, у којим се воде чињенице да није под
стечајем или није предмет стечајног поступка, или је
предмет поступка ликвидације, односно у поступку је
обустављања пословне дјелатности, у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини или
земљи у којој је регистрован;
в) потврде надлежне пореске управе или уколико се
ради о понуђачу који није регистрован у Босни и
Херцеговини, потврда или извод из евиденције на
основу које се може утврдити да уредно измирује
обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и
здравствено осигурање.
г) потврде надлежне институција о уредно
измиреним обавезама по основу директних и
индиректних пореза.
5.2.Способност
дјелатности

обављања

професионалне

Да би учествовао у поступку понуђач/суинвеститор
мора бити регистрован за обављање дјелатности
која је предмет овог Јавног позива.
Као доказ потребно је доставити актуелни ивод из
судског регистра или изјава/ потврда надлежног
органа из које се види да је понуђач регистрован за
обављање дјелатности која је предмет овог Јавног
позива.
Захтјевани докази ( 5.1. и 5.2.) достављају се у
оригиналу или копији овјереној од стране надлежног
органа, с тим да датум издавања оригинала не може
бити старији од 3 мјесеца, рачунајући од дана
достављања понуде.
6.Критеријум за избор најповољнијег понуђача су
2
стварни трошкови изградње 1 m дијела простора
који прелази у власништво општине Невесиње.
Минимално улагање не може бити испод 450,00 КМ
2
по m које подразумјева грубе грађевинске радове
(сива зона градње) дефинисане Законом о уређењу
простора и грађењу.
Као прилог обрасцу за цијену понуде потребно је
дати детаљан опис позиција (радова) које обухвата
понуђена цијена. Наведени, детаљан опис позиција,
презентовати
на
посебном
документу,
са
меморандумом понуђача и овјером и потписом
одговорног лица.
За најповољнијег понуђача/суивеститора биће
изабран понуђач који понуди највеће стварно
2
улагање по 1 m корисне површине простора који
прелази у власништво општине Невесиње.
7.У случају да само један понуђач достави понуду,
Комисија може да приступи избору најповољнијег
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понуђача, под условом да понуђач испуњава све
услове прописане Јавним позивом.
8. Прије закључивања Уговора са изабраним
најповољнијим понуђачем, општина Невесиње
прибавиће
мишљење
Правобранилаштва
Републике Српске- сједиште зајеника Требиње.
9. Уговором о заједничком улагању у изградњу
стамбено посовног објекта биће регулисани, поред
осталог, и вријеме и начин предаје непокретности,
подјела нето простора, надзор над извођењем
радова, као и остале обавезе и права уговорених
страна.
10. Крајњи рок за достављање понуда је 05.04.2018.
године, до 12:00 часова по локалном времену, без
обзира на начин достављања понуде.
Образац за понуду и образац за цијену понуде могу
се преузети на званичној страници општине
Невесиње: www.opstinanevesinje.rs.ba.
11. Отварање пристиглих и заведених понуда
извршиће Комисија за расписивање и спровођење
Јавног позива за прикупљање писмених понуда за
избор најповољнијег понуђача, у сврху реализације
Одлуке СО („Службени гласник општине Невесиње“,
број 1/18), у службеним просторијама општине
Невесиње, адреса Цара Душана 44, 88 280
Невесиње, дана 05.04.2018. године у 13:00 часова,
за вријеме којег понуђач или њихови овлаштени
представници имају право присуства.

Ред
бр.
49.

Број 6/18 страна

15

12. Јавни позив биће отворен 14 (четрнаест) дана од
дана објављивања у дневном листу „ЕУРО БЛИЦ“, а
биће објављен и у „Службеном гласнику општине
Невесиње“, званичној страници општине Невесиње:
www.opstinanevesinje.rs.ba, као и на огласној табли
Општине Невесиње.
13. Уредно ковертиране понуде са назнаком „
Понуда
за
избор
најповољнијег
понуђача,
суинвеститора, у сврху изградње стамбеног објекта,
за збрињавање седам припадника пријашњег
Министарства одбране и Војске Републике СрпскеНЕ ОТВАРАЈ“, доставити лично у шалтер салу
општине управе- шалтер за пријем поднесака,
општине Невесиње или путем поште на адресу:
Општина Невесиње
Комисија за расписивање и спровођење Јавног
позива
за прикупљање писмених понуда за избор
најповољнијег понуђача,
у сврху реализације Одлуке СО („Службени
гласник општине Невесиње“, број 1/18)
Цара Душана 44
88 280 Невесиње
Број: 02-012.10-96/18
Датум: 21.03.2018. године
КОМИСИЈА:
Слободан Шиљеговић, предсједник, с.р.
Ранка Савић, члан, с.р.
Верица Пашајлић,члан, с.р.

САДРЖАЈ
Одлука о висини накнаде по јединици мјере (м 2) закупљеног градског грађевинског
земљишта за 2018. годину.

Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2018. годину
50

Страна

1

1

51

Одлука о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене м2 корисне површине
стамбеног и пословног простора, и висини накнаде за ренту (природне и локацијске
погодности и погодности изграђене инфраструктуре) за 2018 годину

2

52

Одлука о утврђивању Нацрта Регулационог плана „Црква Св.Илије на Моринама са
гробљем“

2

53

54

Одлука о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта
у својини општине Невесиње за изградњу пословних објеката
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТАУ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ПУТЕМ
ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

3

4
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55

Одлука о измјени Одлуке о кредитном задужењу

5

56

КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗА ИЗАБРАНЕ ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

6

57

РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом
здравља Невесиње

9

58

РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални
рад Невесиње

10

59.

РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање – Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“ Невесиње

10

60

РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Центар за
информисање и културу Невесиње

11

61

Закључак о усвајању Анализе стања у области комуналне дјелатности (снабдјевеност
водом, изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже)

12

62

Закључак о усвајању Анализе стања у области комуналних дјелатности (одржавање јавне
чистоће, јавних површина, зеленила и плана кориштења јавних површина), која је саставни
дио овог Закључка.

12

63

Закључак о усвајању Информације о стања у области пољопривреде на подручју општине
Невесиње за 2017. годину и Програм развоја пољопривреде за 2018. Годину

12

64.

Закључак о усвајању Информације о реализацији Стратегије развоја 2014-2023 општине
Невесиње за 2017. годину, која је саставни дио овог Закључка.

12

65.

Закључак о усвајању Извјештаај о раду Савјета Мјесних заједница/ Анализа рада и стања
Мјесних заједница

12

66

Јавни позив
за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача/
суинвеститора, у сврху изградње стамбеног објекта, за збрињавање седам припадника
пријашњег Министарства одбране и Војске Републике Српске

ИЗДАЈЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИЗЛАЗИ: ПО ПОТРЕБИ
УРЕДНИК: Новка Дабарчић , секрета СО
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